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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2564	 จัดทำาขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2564	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	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	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

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

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 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

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Health Program

ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  (ชื่อยอ)  :  ส.บ. 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :  Bachelor of Public Health 

  (ชื่อยอ) :  B.P.H.

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป    จํานวนไมนอยกวา   137   หนวยกิต

  หลักสูตรปริญญาตรี (นอกเวลาราชการ)  จํานวนไมนอยกวา    77    หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตร
 โครงสรางหลกัสตูรประกอบดวยหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป หมวดเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสร ีโดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ราง มคอ. 1 สาธารณสุขศาสตร และกรอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ดังนี้

หมวดวิชาและกลุมวิชา

โปรแกรมปกติ (หนวยกิต) โปรแกรม

สหกิจศึกษา

(หนวยกิต)
หลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ป

หลักสูตรปริญญาตรี

(นอกเวลาราชการ)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30

(ไมนอยกวา 10 

+เทียบโอน)

ไมนอยกวา 30

2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 ไมนอยกวา 72

(62 + เทียบโอน)

91

2.1 กลุมรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 31 ไมนอยกวา 30 31

2.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 3 + เทียบโอน 12

2.1.2 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 19 7 + เทียบโอน 19

2.2 กลุมวิชาชีพ 60 56 + เทียบโอน 60

2.2.1 กลุมวิชาชีพ (บังคับ) 56 52 + เทียบโอน 56

(1) กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 11 11 11

(2) กลุมปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา 

สถิติและการวิจัยสาธารณสุข

13 11 + เทียบโอน 13

(3) กลุมตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบื้องตน 

การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการ

สงตอ

11 9 + เทียบโอน 11

(4) กลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอม

10 10 10

(5) กลุมบริหารสาธารณสุข และกฎหมาย

สาธารณสุข

11 11 11

2.2.2 กลุมวิชาชีพ (เลือก) ไมนอยกวา 4 เทียบโอน 4 4

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 เทียบโอน 6 ไมนอยกวา 6

4. หมวดประสบการณภาคสนาม (การฝกปฏิบัติงาน หรือ

สหกิจศึกษา)

วิชาฝกปฏิบัติทางดานสาธารณสุข

(1) กลุมวชิาการฝกปฏบัิติประสบการณวชิาชีพสาธารณสขุ 

ไมนอยกวา 10 ไมนอยกวา 10 

(ไมนอยกวา 5 + 

เทียบโอน)

ไมนอยกวา 9 

(400 ชั่วโมงและ

ไมนับหนวยกิต)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 137 ไมนอยกวา 77 ไมนอยกวา 136
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต

  2.1  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 

ไมนอยกวา 31 หนวยกิต

   2.1.1 กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 12 หนวยกติ

 1401 101 เคมีพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Foundation of Chemistry for Public Health

 1401 102 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Biochemistry for Public Health

 1401 103 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

 1401 104 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Parasitology for Public Health

 1401 105 ชีวสถิติ  3(3-0-6)

  Biostatistics 

 2.1.2 กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร  19 หนวยกิต

1401 111 ประชากรศาสตร 2(2-0-4)

  Demography 

 1401 112 โภชนาการ 2(2-0-4)

  Nutrition

 1401 113 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2(1-2-3)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Foundation of Human Anatomy and 

  Physiology for Public Health

 1401 211 การสาธารณสุขเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Public Health

 1401 212 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)

Public Health Pharmacy

 1401 311 พฤติกรรมองคการและภาวะผูนํา 2(2-0-4)

  Organization Behavior and Leadership

 1401 312 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Health Economics

 1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข  2(2-0-4)

Public Health Psychology

 1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research

  2.2 กลุมวิชาชีพ มีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 60 หนวยกิต

   2.2.1 กลุมวิชาชีพบังคับ แบงเปน 5 กลุมวิชา 

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

    (1) กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 

11 หนวยกิต

 1401 121 ความรอบรูดานสุขภาพ 2(2-0-4)

  Health Literacy

 1401 122 การสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

  Health Promotion

 1401 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  3(2-2-5)

  Health Education and Behavioral Science

 1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  3(2-2-5)

  Community Public Health Management

       

    (2) กลุมปองกนัโรค ควบคมุโรค ระบาดวทิยา สถติิ

และการวิจัยสาธารณสุข  13 หนวยกิต

 1401 231 วิทยาการระบาด  3(3-0-6)

  Epidemiology

 1401 232 สุขภาพจิต 2(2-0-4)

  Mental Health

 1401 331 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Disease Prevention and Control

 1401 431 การวิเคราะหขอมูลสาธารณสุขดวยคอมพิวเตอร 2(1-2-3)

  Computing in Public Health Data Analysis

 1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  3(1-2-6)

  Independent Study in Public Health

  

    (3)  กลุมตรวจประเมนิ บาํบัดโรคเบือ้งตน การดแูล

ชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ  11 หนวยกิต

 1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  3(2-2-5)

  และการบําบัดโรคเบื้องตน

  Primary Health Assessment and Basic Medical 

  Care

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

  และการสงตอผูปวย

  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) กลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัย

สิ่งแวดลอม    10 หนวยกิต

1401 251 อนามัยสิ่งแวดลอม  3(2-2-5)

  Environmental Health

 1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(2-2-5)

Occupational Health and Safety

 1401 451 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ 2(2-0-4)

  สิ่งแวดลอม

  Health and Environmental Impact Assessment

 1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Quality Improvement in Public Health

    (5) กลุ  มบริ ห า รส าธ า รณสุ ข  และกฎหมาย

สาธารณสุข    11 หนวยกิต

1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบกาวหนา 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 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Public Health Laws and Environmental Health 

  Laws 

   2.2.2 กลุมวิชาชีพเลือก *   ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

    - วิชาชีพเลือก เลือกในรายวิชาตอไปนี้จากสาขาใด

ก็ได ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

    กลุมวิชาการบริหารและการจัดการสาธารณสุขใน

ชุมชน

 1401 371 การศึกษาดูงานดานสาธารณสุข  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 นิติเวชศาสตรสําหรับงานสาธารณสุข  2(2-0-4)

Forensic Medicine for Public Health

 1401 375 การนิเทศงานสาธารณสุข  2(2-0-4)

  Public Health Supervision

 1401 376 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย  2(2-0-4)

  Human Resource Development and Management

 1401 377 การจัดการเชิงระบบในหนวยงานสาธารณสุข  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 ปญหาสาธารณสขุกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  2(2-0-4)

  Public Health Problems and Social Change

 1401 472 การบริหารราชการสวนทองถิ่นสําหรับ  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

    กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

 1401 475 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องตน 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

     กลุมวิชาบริการทางการแพทยขั้นพื้นฐาน

 1401 572 การแพทยแผนไทย 2(2-0-4)

  Thai Traditional Medical Care

 1401 573 โภชนบําบัด 2(2-0-4)

  Dietetics

 1401 574 การบริบาลผูสูงอายุ  2(1-2-3)

  Elderly Care

 1401 575 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)

  Counseling in Health

 1401 576 การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Counseling in Public Health Psychology

 1401 577 การประเมินทางสุขภาพ 2(1-2-3)

  Health Evaluation
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กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

 1401 671 การจัดการและการกําจัดของเสีย 2(1-2-3)

  Waste Management and Disposal

 1401 672 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)

  Food Sanitation

 1401 673 อาชีวเวชศาสตรขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

  Foundation of Occupational Medicine

 1401 674 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

  Environmental Health Administration

 1401 675 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่ 2(2-0-4)

  พักผอนหยอนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

 1401 676 สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  2(2-0-4)

Foundation of Industrial Hygiene

กลุมวิชาคุมครองสุขภาพผูบริโภค

 1401 677 การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Health Consumer Protection

 1401 678 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Toxicology in Public Health

 1401 679 เภสัชวิทยาเพื่อการคุมครองสุขภาพผูบริโภค 2(2-0-4)

  Pharmacology for Consumer Health Protection

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี* ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหนสิติเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปดสอนดงัตอไปนี ้หรอืรายวชิาอืน่

ที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 

6 หนวยกิต

 1401 381 การจัดการงานประชาสัมพันธสาธารณสุข  2(1-2-3)

Public Relations Management in Public Health

 1401 382 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(1-2-3)

  Personality Development

 1401 383 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม 2(1-2-3)

  Group Dynamics and Team Working

 1401 384 การบริหารจัดการสํานักงานสมัยใหม 2(2-0-4)

  Modern Office Management

 1401 385 การจัดการฝกอบรม 2(1-2-3)

  Training Management

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

  Perception, Cognition and Communication

 1401 387 เจตคติกับการทํานายพฤติกรรม 2(2-0-4)

  Attitudes and Prediction of Behavior

 1401 388 สภาพแวดลอมและการปรับตัวของบุคคล 2(2-0-4)

  Environment and Personal Adjustment

 1401 389 การประเมินโครงการ 2(1-2-3)

  Project Evaluation

 1401 481 เทคโนโลยีการมีสวนรวม 2(1-2-3)

  Technology of Participation

 1401 482 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือ 2(1-2-3)

  ทางดานสาธารณสุข

  Design and Test of Public health Instrument

 1401 483 คอมพิวเตอรและสารสนเทศสาธารณสุข 2(1-2-3)

  ในระบบอินเตอรเน็ต

  Computer and Health Information on Internet 

  System

 1401 484 การจัดการสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Management

 1401 485 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Biology

 1401 486 การปองกันสิ่งแวดลอมจากของเสียอันตราย 2(2-0-4)

  Environmental Protection from Hazardous Waste

 1401 487 วิทยาการระบาดสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Epidemiology

 1401 488 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  Epidemiology in Occupational Health

 1401 489 การเฝาระวังโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า 2(2-0-4)

  Surveillance of Emerging and Re-emerging 

  Diseases 

 1401 581 การจัดการสิ่งแวดลอมภายในบานเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

  Home Sanitation and Environment for Health

 1401 582 การสื่อสารในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Communication in Public Health

 4.  หมวดประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ไมนอยกวา 

10 หนวยกิต

 1401 491 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางประสบการณ 5(0-15-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 1

  Public Health Field Practicum 1

 1401 492 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางประสบการณ 5(0-15-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 2

  Public Health Field Practicum 2

 5. สหกิจศึกษา  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

 หมายเหตุ * ใชเทียบโอนไดในหลักสูตรปริญญาตรี ระบบพิเศษ 

(นอกเวลาราชการ)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษาสําหรับนิสิตระบบในเวลาราชการ 

(ระบบปกติ และระบบพิเศษ)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English

2 หนวยกิต

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking

2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมวิถีสังคม 2 หนวยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11

กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5

1401 101 เคมีพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข 

Foundation of Chemistry for Public Health

2(1-2-3)

1401 103 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 

Microbiology for Public Health

3(2-2-5)

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร 6

1401 111 ประชากรศาสตร

Demography 

2(2-0-4)

1401 112 โภชนาการ

Nutrition

2(2-0-4)

1401 211 การสาธารณสุขเบื้องตน

Introduction to Public Health

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 19
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ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English

2 หนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิตัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital Literacy and Life for Tranformation

2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมวิถีสังคม 2 หนวยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11

กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4

1401 102 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 

Biochemistry for Public Health

2(1-2-3)

1401 104 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 

Parasitology for Public Health

2(1-2-3)

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร 2

1401 113 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข

Foundation of Human Anatomy and Physiology for Public Health

2(1-2-3)

กลุมวิชาชีพบังคับ 5

กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 2

1401 121 ความรอบรูดานสุขภาพ

Health Literacy

2(2-0-4)

กลุมตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ 3

1401 331 การปองกันและควบคุมโรค

Disease Prevention and Control

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 19
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

xxxx xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิงแวดลอม 2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2 หนวยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3

กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3

1401 105 ชีวสถิติ 

Biostatistics

3(3-0-6)

กลุมวิชาชีพบังคับ 9

กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

Health Education and Behavioral Science

3(2-2-5)

กลุมตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ 3

1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และการบําบัดโรคเบื้องตน

Primary Health Assessment and Basic Medical Care

3(2-2-5)

กลุมปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3

1401 231 วิทยาการระบาด 

Epidemiology

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

xxxx xxx กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2 หนวยกิต

xxxx xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิงแวดลอม 2 หนวยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร 4

1401 212 เภสัชสาธารณสุข 

Public Health Pharmacy

2(2-0-4)

1401 311 พฤติกรรมองคการและภาวะผูนํา 

Organization Behavior and Leadership

2(2-0-4)

กลุมวิชาชีพบังคับ 10

กลุมปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 2

1401 232 สุขภาพจิต

Mental Health

2(2-0-4)

กลุมตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ 3

1401 242 การบริบาลสุขภาพ การฟนฟูสภาพ และการสงตอผูปวย

Health Care, Rehabilitation and Patient Referral

3(2-2-5)

กลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดลอม 3

1401 251 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Environmental Health

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 3

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร 3

1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 

Principles of Public Health Research

3(3-0-6)

กลุมวิชาชีพบังคับ 17

กลุมปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 2

1401 431 การวิเคราะหขอมูลสาธารณสุขดวยคอมพิวเตอร

Computing in Public Health Data Analysis

2(1-2-3)

กลุมตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ 5

1401 341 อนามัยครอบครัว 

Family Health

3(3-0-6)

1401 342 ทันตสาธารณสุข

Dental Health

2(2-0-4)

กลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดลอม 5

1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety

3(2-2-5)

1401 451 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม

Health and Environmental Impact Assessment

2(2-0-4)

หมวดประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 5

1401 491 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 1 

Public Health Field Practicum 1

5(0-15-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร 4

1401 312 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

Health Economics

2(2-0-4)

1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข 

Public Health Psychology

2(2-0-4)

กลุมวิชาชีพบังคับ 11

กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401 122 การสงเสริมสุขภาพ

Health Promotion

3(2-2-5)

กลุมบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 2

1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบกาวหนา

Progressive Development in Public Health

2(2-0-4)

กลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดลอม 2

1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข

Quality Improvement in Public Health

2(2-0-4)

กลุมวิชาชีพเลือก 4

เลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก 4 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 4

เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 4 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต 19



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

18

ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

กลุมวิชาชีพบังคับ 15

กลุมปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3

1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 

Independent Study in Public Health

3(1-2-6)

กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 

Community Public Health Management

3(2-2-5)

กลุมบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 9

1401 461 ระบบประกันสุขภาพ 

Health Insurance System

2(2-0-4)

1401 462 การบริหารงานสาธารณสุข 

Public Health Administration

3(3-0-6)

1401 463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

Public Health Laws and Environmental Health Laws

2(2-0-4)

1401 464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

Public Health Professional Ethics

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 15

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 5

1401 492 การฝกปฏบิตังิานเสรมิสรางประสบการณวชิาชพีสาธารณสขุ 2 Public Health Field Practicum 2 5(0-15-0)

สหกิจ 9

0199 499 *สหกิจศึกษา

Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 5 หรือ 9*

หมายเหตุ *กรณีนิสิตเลือกเรียนสหกิจศึกษา
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระบบนอกเวลาราชการ (วันเสาร – อาทิตย)

ปที่ 3 ภาคตน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

กลุมรายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English

2(1-2-3)

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิตัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital Literacy and Life for Transformation

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

1401 101 เคมีพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข

Foundation of Chemistry for Public Health

2(1-2-3)

1401 105 ชีวสถิติ

Bioatatistics

3(2-2-5)

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร

1401 111 ประชากรศาสตร

Demography

2(2-0-4)

1401 112 โภชนาการ

Nutrition

2(2-0-4)

1401 211 การสาธารณสุขเบื้องตน

Introduction to Public Health

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข

1401 231 วิทยาการระบาด

Epidemiology

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

กลุมรายวิชาศึกษาทั่วไป

0041 002 ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English
2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking
2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

1401 102 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข

Biochemistry for Public Health 2(1-2-3)

1401 103 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 

Microbiology for Public Health 3(2-2-5)

กลุมรายวิชาสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

1401 121 ความรอบรูดานสุขภาพ 

Health Literacy
2(2-0-4)

1401 221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

Health Education and Behavioral Science 3(2-2-5)

กลุมรายวิชาตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟู

1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และการบําบัดโรคเบื้องตน

Primary Health Assessment and Basic Medical Care
3(2-2-5)

กลุมรายวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข

1401 331 การปองกันและควบคุมโรค

Disease Prevention and Control
3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร  

1401 311 พฤติกรรมองคการและภาวะผูนํา

Organization Behavior and Leadership

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดลอม

1401 251 อนามัยสิ่งแวดลอม

Environmental Health

3(2-2-5)

1401 451 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม

Health and Environmental Impact Assessment

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิตและการวิจัยสาธารณสุข  

1401 232 สุขภาพจิต

Mental Health

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 9

ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

กลุมรายวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร

1401 314 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร

Principles of Public Health Research

3(3-0-6)

กลุมรายวิชาสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

1401 122 การสงเสริมสุขภาพ

Health Promotion

3(2-2-5)

กลุมรายวิชาตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟู

1401 342 ทันตสาธารณสุข

Dental Health

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดลอม

1401 351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

3(2-2-5)

1401 461 ระบบประกันสุขภาพ*

Health Insurance System

2(2-0-4)

1401 464 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข*

Public Health Professional Ethics

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข

1401 431 การวิเคราะหขอมูลสาธารณสุขดวยคอมพิวเตอร

Computing in Public Health Data Analysis

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 19
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ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

กลุมรายวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร

1401 312 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
Health Economics

2(2-0-4)

1401 313 จิตวิทยาสาธารณสุข
Public Health Psychology

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน
Community Public Health Management

3(2-2-5)

กลุมรายวิชาตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ

1401 242 การบริบาลสุขภาพ การฟนฟู และการสงตอผูปวย
Health Care, rehabilitation and Patient Referral

3(2-2-5)

1401 341 อนามัยครอบครัว
Family Health

3(3-0-6)

กลุมรายวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข

1401 432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข
Independent Study

3(1-2-6)

หมวดประสบการณภาคสนาม

1401 492 การฝกปฏิบัติงานฯ 2
Public Health Field Practicum 2

5(0-15-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 23

หมายเหตุ วิชาการฝกปฏิบัติงานฯ 2 จัดนอกตารางเรียน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต

กลุมรายวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดลอม

1401 452 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข
Quality Improvement in Public Health

2(2-0-4)

1401 463 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
Public Health Laws and Environmental Health Laws

2(2-0-4)

กลุมรายวิชาบริหารงานสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข

1401 462 การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration

3(3-0-6)

1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบกาวหนา
Progressive Development in Public Health

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 9
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 31 หนวยกิต

    2.1.1 กลุมรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

      12 หนวยกิต

 1401 101 เคมีพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Foundation of Chemistry for Public Health

  เคมีพืน้ฐานทีจ่าํเปนสาํหรบังานสาธารณสขุ อนิทรยีเคมี

และอนนิทรยี โครงสรางปฏกิริยิาและสเตอรโิอเคมขีองสารอนิทรยีตางๆ 

เชน อลัเคน อลัคนี อลัไคน อะมนี ไดอนี เบนซนี อลัคลิเฮไลดอลักอฮอล 

ฟนอล อีเธอร เอพอกไซด อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและ

อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก คุณสมบัติ และประโยชนของธาตุหมู

หลกัและธาตทุรานซชิัน่ คณุสมบัติท่ัวไปและโครงสรางของสารประกอบ

ไอออนนิค และสารประกอบโควาเลนต สมดุลเคมี ไฮโดไลซีส และ

สารละลายบัฟเฟอร การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานสําหรับงาน

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 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Biochemistry for Public Health

 ความหมายของชวีเคม ีโครงสราง สมบตั ิและหนาทีข่อง

ชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก 

เอนไซม วติามนิ และฮอรโมน การแปรรปูและการสงัเคราะหชวีโมเลกลุ

ในรางกาย ระบบการควบคุมกระบวนการเหลาน้ี ชีวเคมีของเน้ือเย่ือ

และอวัยวะที่สําคัญบางชนิด โรคทางเมตาบอลิซึม และความสัมพันธ

ระหวางการเปล่ียนแปลงทางเคมขีองสารในรางกายกบัโรคบางชนิด โดย

เนนถึงโรคที่เปนกันมากในประเทศไทย ฝกปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับ

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 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

  การจําแนกสัณฐานวิทยา ลักษณะการเจริญเติบโต และ

พนัธกุรรม ความสมัพนัธของจลุชพีกบัมนษุยและสิง่แวดลอม การเกดิ

โรค การควบคมุเชือ้แบคทีเรีย ไวรัส เชือ้รา โปรโตซวั สาหราย และระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

  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 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Parasitology for Public Health

  สิง่มชีวีติพวกโปรโตซวั หนอนพยาธ ิ(พยาธติวัแบนและ

พยาธิตัวกลม) และแมลงชนิดตางๆ ที่กอใหเกิดโรคในมนุษย ศึกษา

โครงสรางการเจริญเติบโต วงจรชีวิตที่สําคัญ การติดตอมาสูมนุษย 

วิธีการตรวจวินิจฉัย การควบคุม การปองกัน การรักษา และการตรวจ

ในหองปฏิบัติการ

  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

  ความสาํคญัและขอบขายของชวีสถติใินงานสาธารณสขุ 

การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับขอมูล อัตราสวน สัดสวน และความนาจะ

เปนการประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหขอมูลทาง

ดานสาธารณสขุดวยวธิกีารทางสถติ ิการทดสอบไคสแควร สหสัมพนัธ

การถดถอยเชิงเส น การวิ เคราะห ความแปรปรวน และสถิติ

นอนพาราเมตริก การใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในงาน

วิจัยและงานสาธารณสุข การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

วิเคราะหขอมูลทางสาธารณสุข สถิติชีพ และการใชสถิติชีพในงาน

สาธารณสุข และการนําเสนอขอมูล
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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 กลุมรายวิชาสาธารณสุขศาสตร 18 หนวยกิต

 1401 111 ประชากรศาสตร 2(2-0-4)

  Demography 

  สถานการณและแนวโนมทางประชากร ปญหาทาง

ประชากร ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางประชากร ผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงประชากรตอปญหาสาธารณสุข เทคนิควิเคราะห

ประชากรศาสตรและการประยุกตใชในงานสาธารณสุข

  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 การสังเคราะหและการสลายของสาร

ชีวโมเลกุล กลไกการทํางานของเอนไซมและกระบวนการเมตาโบลิซึม 

ความสมัพนัธระหวางอาหาร โภชนาการ และสขุภาพความตองการดาน

อาหารและโภชนาการและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ วัฒนธรรมและ

ความเชื่อในการบริโภคอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ ความเช่ือ

และวัฒนธรรมการบรโิภค การประเมนิภาวะโภชนาการระดบับคุคลและ

ชมุชน ปญหาทางโภชนาการ การวางแผนและการดาํเนินการแกไขปญหา

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 พื้นฐานของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2(1-2-3)

  พื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข

  Foundation of Human Anatomy and 

  Physiology for Public Health

  โครงสรางหนาที ่กลไกการทาํงานของเซลล เน้ือเยือ่ และ

อวัยวะตางๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบหายใจ ระบบ

ยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และอวัยวะ

สัมผัสของมนุษย 

  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 การสาธารณสุขเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Public Health

  ความหมาย แนวคิด หลักการของการสาธารณสุข 

การพฒันาการสาธารณสขุไทย การสาธารณสุขมลูฐาน การปฏริปูระบบ

สุขภาพและการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ปจจัยกําหนดสุขภาพ และ

ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย ระบบการบริการสุขภาพ 

และแนวโนมการสาธารณสุขในอนาคต

  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

  ความหมายและความสําคัญของงานเภสัชสาธารณสุข 

โครงสราง และบทบาทหนาทีข่ององคกรดานเภสชัสาธารณสขุ นโยบาย

แหงชาตดิานยา บญัชยีาหลกัแหงชาต ิบญัชรีายการยาของสถานบรกิาร 

ปญหาการใชยาและการสูญเสียดานยา การบริหารคลังและเวชภัณฑ

ที่มีประสิทธิภาพ หลักการของงานคุมครองผู บริโภคดานสุขภาพ 

แนวทางการดําเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ

  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 พฤติกรรมองคการและภาวะผูนํา 2(2-0-4)

  Organization Behavior and Leadership

  องคการและการจดัการ กระบวนการจดัการ บทบาทของ

ผูบริหาร ครอบคลุมไปถึงการวางแผนงาน การจัดองคการ การจัดการ

ทรพัยากรมนุษย การสัง่การ การจงูใจ การประสานงานการควบคุมและ

พัฒนาองคการ

  Organization and management, process 

management, role of administrator, planning, organization 

management, human resource management, commanding, 

motivating, coordinating, controlling and organization 

development

 1401 312 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Health Economics

  ค ว า ม รู  เ บ้ื อ ง ต  น เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และจุดคุมทุนในการจัดบริการดานสุขภาพ

ทางเลือกตางๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากร 

การเงินและงบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข หลักการและการ

วิเคราะหการตลาด การตลาดดานสขุภาพ การประเมนิโครงการทางดาน

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข

  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

  ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาสุขภาพ 

แนวคิดทฤษฎีทางดานจิตวิทยาท่ีใชในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพ บุคลิกภาพกับสุขภาพและการเจ็บปวย ความเครียดและ

การเผชิญความเครียด ความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวด 

การเผชิญการเจ็บปวยเรื้อรัง และการเจ็บปวยระยะสุดทาย การเผชิญ

การสูญเสีย และภาวะเศราโศก 

  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 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 105 ชีวสถิติ

Prerequisite : 1401 105 Biostatistics

  ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข ขอบขายการวิจัยทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ การกําหนดหัวขอและปญหาการวิจัย การทบทวนเอกสาร

การวิจัยและตั้งสมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจัย การสรางและหาคุณภาพ

เคร่ืองมือ การเกบ็ขอมลูการวเิคราะหและแปลผล การสรุปและอภปิราย

ผล การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณฝกปฏิบัติการวิจัยขั้นตอน

ยอยๆ และจัดทําเคาโครงการวิจัยทางสาธารณสุข

  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 กลุมวิชาชพี มจีาํนวนหนวยกติ ไมนอยกวา 63 หนวยกติ

    2.2.1 กลุ มวิชาชีพบังคับ แบงเป น 5 กลุ มวิชา 

ไมนอยกวา 59 หนวยกิต

     (1) กลุ มสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 

11 หนวยกิต

 1401 121 ความรอบรูดานสุขภาพ 2(2-0-4)

  Health Literacy

  ความหมาย แนวคดิ ปจจยั และแนวทางการพฒันาความ

รอบรูดานสุขภาพ วิธีการดําเนินงานการเสริมสรางความรอบรูดาน

สุขภาพในระดับบุคคล ชุมชน และองคกร

  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 การสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

  Health Promotion

  แนวคิดและหลักการสงเสริมสุขภาพ การดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพแบบองครวมระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

วัดสงเสริมสุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

นโยบายสาธารณสุขที่สนันสนุนการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพ 

การประเมินผลและปญหาการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ

ฝกปฏิบตักิารสงเสริมสขุภาพแบบองครวมระดับบคุคล 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 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(2-2-5)

  Health Education and Behavioral Science

 แนวคิดของสุข ศึกษา  กลวิ ธี การทางสุ ข ศึกษา 

การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร

และการประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการ

วางแผนและการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา การใช การผลิต

สื่อสุขศึกษา การบํารุงรักษาสื่อตางๆ ในการดําเนินงานสุขศึกษา 

การประยกุตใชหลกัการประชาสมัพนัธในงานสาธารณสขุ มาตรฐานการ

ดาํเนนิงานสขุศกึษาและพฒันาพฤติกรรม การฝกปฏบิตักิารเขยีนแผน

สุขศึกษา และการฝกใหสุขศึกษา

  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

 แนวคดิและหลกัการจดัการสขุภาพชมุชนแบบองครวม 

กลยทุธในการจัดการสาธารณสขุในชมุชน วธีิการศกึษาชมุชนและสงัคม 

กระบวนการวนิจิฉยัชมุชน เครือ่งชีว้ดักระบวนการจดัการ การวางแผน

กลยุทธแบบมีสวนรวมในชุมชน แนวโนมการจัดการสาธารณสุข

ในชุมชนในอนาคต ฝกดําเนินการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองครวม 

โดยฝกประเมนิสขุภาพชมุชน วางแผนในการจดัการสขุภาพชมุชนแบบ

องครวมโดยการมีสวนรวมของชุมชนเวทีประชาคมนําแผนไปสู 

การปฏิบัติ และประเมินผลการดําเนินงาน

  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) กลุมปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา 

สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 13 หนวยกิต

 1401 231 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

  ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาตขิองการเกดิโรค ลกัษณะการเกดิและการกระจายของโรคและ

อุบัติภัย การใชเครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค หลักการ

เฝาระวงัและการสอบสวนทางระบาดวทิยาของโรคตดิตอ โรคไมตดิตอ 

และโรคระบาด หลกัการวทิยาการระบาดในการควบคุมและปองกนัโรค 

การฝกปฏิบัติการเฝาระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา การนํา

ขอมูลทางวิทยาการระบาดมาใชในการวางแผนงานทางสาธารณสุข

  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 พฒันาการทางดานอารมณ จติใจ

และสังคม ทฤษฎีการปรับตัว การปรับตัวเขากับ สิ่งแวดลอมและการ

ปรับตัวทางเพศ ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต ลักษณะของการมีสุขภาพ

จติทีด่ ีลกัษณะความผดิปกต ิทางสขุภาพจติ บทบาทของบาน โรงเรยีน 

ชุมชน ที่มีผลตอสุขภาพจิต การปองกันและสงเสริมสุขภาพจิต 

เทคโนโลยี และสารสนเทศทางสุขภาพจิต การใหบริการงานสุขภาพจิต 

รวมกับงานบริหารสาธารณสุขในชุมชน

  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

  



27

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 1401 331 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Disease Prevention and Control

 หลักการ แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดโรค 

วิธีการปองกันและควบคุมโรคติดตอตอ โรคไมติดตอ โรคอุบัติใหม 

โรคอุบตัซิํา้ การบาดเจบ็ และโรคจากการประกอบอาชพี พระราชบญัญติั

โรคติดตอ โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขทั้งในประเทศและประเทศกลุม

อาเซียน นโยบาย กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จของการปองกันโรค

และควบคุมโรค ฝกปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน 

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 การวิเคราะหขอมูลสาธารณสุขดวยคอมพิวเตอร 2(1-2-3)

  Computing in Public Health Data Analysis

 หลักการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหข อมูลสาธารณสุข แนวคิด เคร่ืองมือ 

การกําหนดตัวแปร การสรางรหัส การจัดเตรียมขอมูล การจัดการและ

แปลงขอมลู การวเิคราะหขอมลู การใชสถติติางๆ ในการวเิคราะหขอมลู

สาธารณสุข การอานผลขอมูล การนําเสนอขอมูล

  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 และการใชหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการวิจัย และการนําเสนอ เพื่อการพัฒนางานตามวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน ในวิธีการตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

  Concepts knowledge related to public health 

professionals, study implementation follow research 

methodology and adviser

     (3) กลุมตรวจประเมิน บําบัดโรคเบ้ืองตน 

การดูแลชวยเหลือ ฟนฟูสภาพ และการสงตอ 11 หนวยกิต

 1401 241 การตรวจประเมิน และการบําบัดโรคเบื้องตน 3(2-2-5)

  Primary Assessment and Basic Medical Care

  การซักประวัติ การคัดกรองผูปวย การตรวจรางกาย

เบื้องตน การประเมินสุขภาพ และการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการ

วนิจิฉัยโรคเบือ้งตน การวนิิจฉยัแยกโรคเบือ้งตน การบาํบดัโรคเบือ้งตน 

ฝกปฏิบัติการบําบัดโรคเบื้องตน หลักการรักษาดวยยา การใหสารน้ํา

ทางหลอดเลือดดํา และการทําหัตถการทางศัลยกรรมเบื้องตน 

ตามขอบเขตของกฎหมายและจรยิธรรมทีค่วบคมุการประกอบวชิาชพี

สาธารณสุข และการสงตอผูปวยตามระบบอยางเหมาะสม

  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 การฟนฟูสภาพและ 3(2-2-5)

  การสงตอผูปวย

  Health Care, Rehabilitation and Patient Referral

  แนวคิดและความสําคัญของการดูแลสุขภาพท่ีบาน 

การดูแลสุขภาพที่บานกับงานสาธารณสุขมูลฐาน รูปแบบการบริการ

สุขภาพที่บาน หนวยงานและผูใหบริการดูแลสุขภาพที่บาน คุณสมบัติ

และทักษะที่จําเปนของผูใหบริการดูแลสุขภาพที่บาน กลวิธีทางคลินิก 

หลกัการฟนฟสูภาพ กายภาพบาํบดั จติบาํบัด การฟนฟสูภาพดานสงัคม 

ฝกการดําเนินงานการดูแลสุขภาพที่บานและการฟนฟูสภาพแบบ

องครวมระดับบุคคล 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 หนาทีข่องการสรางครอบครัว 

รปูแบบของความสมัพนัธและความสาํคญัของการสือ่สารในครอบครวั 

พฒันาการดานตางๆ และการสงเสรมิสขุภาพในแตละชวงอาย ุแนวคดิ

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาดานอนามัยครอบครัว วิธีการประเมินสุขภาพ

ครอบครัว การดูแลผูปวยกรณีพิเศษในครอบครัว
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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 และคํ า ท่ี เกี่ ยวข องกับทันตสุขภาพ 

การปองกันโรคและการดูแลสุขภาพชองปาก หลักการวินิจฉัยปญหา

ทนัตสขุภาพของชมุชน การเฝาระวังทันตสขุภาพ รปูแบบของการดําเนนิ

งานทนัตสาธารณสขุในชมุชนและกลุมเฉพาะ แผนงานทนัตสาธารณสขุ

ระดบัตางๆ โครงสรางหนวยงานทางทนัตสาธารณสขุ การฝกปฏบิตักิาร

ปองกันโรครายบุคคล ฝกการตรวจชองปาก และการเฝาระวัง

  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) กลุมอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและอนามยั

สิ่งแวดลอม 10 หนวยกิต

 1401 251 อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

  ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของการอนามัย

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม 

การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดแก การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหานํ้าสะอาด 

การกําจัดส่ิงขับถาย การจัดการขยะมูลฝอย การบําบัดนํ้าเสีย 

การควบคมุแมลงและสตัวกดัแทะ 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 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 251 Environmental 

Health

  ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินงาน

อาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการทํางาน หลักการควบคุม

ปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน อุปกรณปองกันอันตรายสวน

บคุคล การจดับรกิารอาชวีอนามยัชมุชน กฎหมายและบทบญัญตัติางๆ 

ที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาทหนาที่ของ

หนวยงานที่ดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  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)

  สิ่งแวดลอม

  Health and Environmental Impact Assessment

  หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกับการประเมนิผลกระทบทาง

สุขภาพ และสิ่งแวดลอม เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทาง

สขุภาพ และสิง่แวดลอม ฝกปฏิบตัใินการจดัทาํและดาํเนนิการประเมิน

ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม และการจัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม

  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 และหลักเกณฑตลอดจน

อดุมการณ ของการจัดการคุณภาพ การปรบัปรงุคณุภาพอยางตอเนือ่ง 

หลักการใชเคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ

ในการทํางาน รางวัลคุณภาพแหงชาติ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพ และการประยุกตใชการจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข

  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 หนวยกิต

 1401 361 การพัฒนาสาธารณสุขแบบกาวหนา 2(2-0-4)

  Progressive Development in Public Health

  แนวคดิ และหลกัการการพัฒนาสาธารณสขุ การวเิคราะห

สภาพปญหาและความตองการทางดานสาธารณสขุ เปาหมายการพฒันา

ที่ยั่งยืน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การจัดกลุ มหนวยบริการปฐมภูมิ 

การพฒันาคณุภาพชีวิตและสขุภาพในระดบัพืน้ที ่การสรางความรวมมอื 

และความรับผิดชอบรวมกันระหวางภาคประชาสังคม หนวยงานของรัฐ 

และองคกรเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่

  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 ระบบประกันสุขภาพของตางประเทศ 

องคการและหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการประกนัสขุภาพ แนวทางในการ

ดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณดานประกันสุขภาพของไทย

  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

  ความสําคัญและหลักการบริหารงานสาธารณสุข 

ววิฒันาการและความเปลีย่นแปลงทางการบรหิารสาธารณสขุ นโยบาย

และการวางแผนงานสาธารณสุข โครงสรางการบริหารงานสาธารณสุข

ของประเทศไทย การอาํนวยการ การควบคมุและกาํกบังาน การบรหิาร

จัดการทรัพยากรสาธารณสุข การจัดการสมัยใหม และการประยุกตใช

นวัตกรรมดานการบริหารสาธารณสุข

  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 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Public Health Laws and Environmental Health 

  Laws

  ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชวีติ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัย

สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย การประยุกตหลักกฎหมายในการปฏิบัติ

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

  ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรม

และจริยธรรมในงานสาธารณสุขจรรยาบรรณวิชาชีพดานสาธารณสุข 

จริยธรรม คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ

  Definition and importance of ethics, morality in 

public health, ethics for public health professionals, ethics for 

health service workers

  

   2.2  กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

    วิชาชีพเลือก เลือกในรายวิชาตอไปนี้จากสาขาใดก็ได 

ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

    กลุมวชิาการบรหิารและการจดัการสาธารณสขุในชมุชน

 1401 371 การศึกษาดูงานดานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Field Study in Public Health

  หลกัการและกระบวนการในการศึกษาดูงาน การจดัการ

ศึกษาดูงานในหนวยงานดานสุขภาพ การศึกษาดูงานดานกระบวนการ

พฒันาคณุภาพชวีติทัว่ไปและดานสาธารณสขุทีม่ผีลกระทบตอวถิชีวีติ 

การนําผลการศึกษาดูงานมาจัดการสัมมนา

  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 โดยเนน

หลกัการ รปูแบบ โครงสรางและวธิปีฏิบัติในการบรหิารงานการเงนิและ

งบประมาณ บุคลากร การคลังและเวชภัณฑ การพัสดุและสิ่งกอสราง 

สําหรับหนวยงานสาธารณสุข การบริหารงานสารบรรณ และการรักษา

ความปลอดภัยของหนวยงาน

  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

 หลักการและความสําคัญของการบริหารโครงการ 

บทบาทของผูจดัการโครงการ องคกรและการวางแผนสาํหรบัโครงการ 

การดําเนินงานตามโครงการ การควบคุม การติดตามและประเมินผล

โครงการการบริหารโครงการสาธารณสุขในอดีต ปจจุบัน และอนาคต

การประยกุตหลกัการบริหารมาใชในการบริหารโครงการดานสาธารณสขุ

  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 นิติเวชศาสตรสําหรับงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Forensic Medicine for Public Health

  ความหมายและความสําคัญของนิติ เวชศาสตร  

ข อกฎหมายที่ เกี่ยวข องกับเจ าหนาท่ีสาธารณสุขในทางนิติเวช 

การวินิจฉัยการตาย การเปลี่ยนแปลงหลังตาย เหตุและพฤติการณท่ี

ตาย การพิสูจนบุคคล บาดแผล และศพ การตรวจวิเคราะหทางหอง

ปฏิบัติการและการเขียนรายงาน การเปนพยานศาล หลักและ

กระบวนการปฏิบัติงานดานนิติเวชศาสตร คดีความที่เกี่ยวของกับการ

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

การแกปญหาสาธารณสขุ การวางแผนในการนเิทศงาน ศลิปะการนเิทศ

งาน การวิเคราะหระบบนิเทศงานสาธารณสุขการนิเทศงานผสมผสาน 

ปญหา อุปสรรคในการนิเทศงานและการแกไข

  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 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย 2(2-0-4)

  Human Resource Development and Management

  ปรัชญา แนวความคิด กลยุทธและวิธีการในการพัฒนา

ตัดสินและการจัดการทรัพยากรมนุษยตามสภาพแวดลอมเศรษฐกิจ

และสงัคมในยคุโลกาภวิตันของหนวยงานประเภทตางๆ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน หนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพที่ครอบคลุม

ถงึการวางแผน การสรรหา การคดัเลอืก การพฒันา สวสัดิการ ตลอดจน

แนวโนมและทิศทางในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

อนาคต การศึกษาดูงานในองคกรประชาชน องคกรภาครัฐ 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 การจัดการเชิงระบบในหนวยงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  System Management in Public Health 

  Organizations

  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กลยุทธ และวิธีการในการ

จดัการเชงิระบบของหนวยงานสาธารณสขุสมยัใหม ภายใตปรชัญาของ

การเปลีย่นแปลงตามสภาพแวดลอมของการบรหิารรฐักจิ และการกระ

จายอํานาจในสังคมยุคโลกาภิวัตน ระบบงานบริหารงานวิชาการ และ

งานบริการสาธารณสุข ทั้งในและนอกหนวยงานสาธารณสุข วิธีการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุข เพื่อการ

จดัการระบบงานของหนวยงานสาธารณสขุใหตอบสนองตอปญหาและ

ความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการทางสาธารณสุข ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การศึกษาดูงานการจัดการ

เชิงระบบของหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ



31

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 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

 การวิเคราะหความแตกตางและอทิธพิลวฒันธรรมทอง

ถิน่ในแตละภาคทีเ่อือ้อาํนวยหรอืเปนอปุสรรคตอการพฒันาสาธารณสขุ 

เพื่อจะไดเปนพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบและหาวิธีการพัฒนา

สาธารณสุขไดอยางเหมาะสม

  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 เคราะหแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การสรางตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับมหภาคและจุลภาค 

โดยกาํหนดจดุเนนดานสาธารณสขุเปนเกณฑ ข้ันตอนการสรางตวัชีว้ดั

ตางๆ การทดสอบความนาเชื่อถือ และความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดดาน

สาธารณสุข การประยุกตใชวัดระดับการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชน

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 ปญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

  ทางสังคม

  Public Health Problems and Social Change

  ปญหาทางสาธารณสขุ ซึง่เปนผลมาจากการเปลีย่นแปลง

ทางสังคม ดวยการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล กลุม สถาบัน และ

สังคมโดยสวนรวม ปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในดานการขยาย

ตัวของสังคมเมือง การเรงรัดพัฒนาชนบท อิทธิพลของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี การขาดความรู การรับอิทธิพลบางประการจาก

สังคมอ่ืนๆ ทําใหบุคคลปรับนิสัยไมทัน การเกิดปญหาทางสุขภาพใน

ชมุชน การแสวงหาแนวทางปรบัปรงุแกไข ปองกนัปญหาทางสาธารณสขุ

ที่จะเกิดขึ้น และเสริมสรางความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

  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 การบริหารราชการสวนทองถิ่นสําหรับ 2(2-0-4)

  นักสาธารณสุข

  Local Administration for Public Health Personnel

  ความหมายและความสาํคญัของระเบยีบบรหิารราชการ

แผนดนิ การจดัรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดนิของ

ไทย หลักการและความสําคัญของการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น การดําเนินงานดานสุขภาพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความสําคัญของขอกําหนดของทอง

ถิน่ในการดาํเนนิงานดานสาธารณสขุ กฎหมายเกีย่วกบัการสาธารณสขุ

กับการดําเนินงานดานสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การประยุกตหลักการและนวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหมในงาน

สาธารณสุขมาใชในทองถิ่น

  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 ความรุนแรงการวางแผนดําเนินการเตรียมรับ

สถานการณ การควบคมุปองกนั การเฝาระวงัสาธารณภยั หลกัการและ

แนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัยประเภทตางๆ 

ฝกทดลองฝกซอมการบรรเทาสาธารณภัย เฝาระวงัสาธารณภัยและจดั

ทําแผนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย และการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย การใชเครื่องมือภาคสนาม การบันทึกสถานการณดวย

ภาพถาย โดยใชกรณีศึกษา และสถานการณจําลอง

  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 การดาํเนนิ

งานในการจัดสัมมนา การเลือก คนควา และเรียบเรียงประเด็นในการ

สัมมนาทางสาธารณสุข การนําและรวมสัมมนา รวมท้ังเทคนิคและ

วิธีการสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากการสัมมนา ฝกทดลองจัดและ

สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการสัมมนางานสาธารณสุข

  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

กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

 1401 475 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3)

  Health Behavior Research and Development

แนวคดิทฤษฎี และวธิกีารวจิยัแบบวจิยัและพฒันา การ

ศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพ การประมวลเอกสารเพือ่การ

วจิยั การกาํหนดปญหาการวจิยัเพือ่พฒันาพฤติกรรมสขุภาพ 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

  หลักการใหสุขศึกษาในชุมชน นิยามศัพท และคําที่

เกี่ยวของ การเรียนรู การจูงใจ คานิยม ปจจัยทางสังคมกับการให

สขุศกึษา วธิกีารใหสขุศกึษาในชมุชน เทคโนโลยแีละนวตักรรมสขุศกึษา 

กระบวนการใหสขุศกึษาในชมุชน การดําเนนิงานสขุศกึษาในชมุชน การ

วิจัยและประเมินผลงานสุขศึกษาในชุมชน ฝกปฏิบัติการดําเนินงาน

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

  นิยามศัพทและคําที่เกี่ยวของ หลักการใหสุขศึกษาทาง

สื่อมวลชน การเรียนรูการจูงใจ คานิยม ปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับ

การใหสุขศึกษาทางสื่อมวลชน วิธีการใหสุขศึกษาทางสื่อมวลชน 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ ฯลฯ 

การวจิยัและประเมนิผลงานสขุศกึษา ฝกปฏบิตักิารดาํเนนิงานสขุศกึษา

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 

ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

  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 ระเบียนรายงานตางๆ ที่ใชในการสอบสวนโรค

  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

 ห ลั ก ก า ร ท่ั ว ไ ป แ ล ะ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

ทันตสุขศึกษา สาระและวิธีทางสุขศึกษาที่เปนปจจุบัน การศึกษาและ

ประยุกตงานวิจัยเพื่อการใหทันตสุขศึกษา และการปรับพฤติกรรม

ทันตสุขภาพ การฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใชสารชักจูง

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

  กลุมวิชาการตรวจประเมิน บําบัดอาการและการฟนฟู

สภาพ

 1401 572 การแพทยแผนไทย 2(2-0-4)

  Thai Traditional Medical Care

  ความเปนมาของการแพทยแผนไทย ความจําเปนและ

ทิศทางการพัฒนาการแพทย แผนไทย ทฤษฎีการแพทยแผนไทย 

การดูแลสุขภาพจิตแผนไทย การดูแลสุขภาพดานกายภาพบําบัดแผน

ไทย การดแูลสขุภาพดานเภสชักรรมแผนไทย และการดแูลสขุภาพดาน

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 โภชนบําบัด 2(2-0-4)

  Dietetics

  หลักการทางโภชนศาสตรปองกันและโรคที่สําคัญ

เกีย่วกบัโภชนาการ ลกัษณะและการเตรียมอาหารสาํหรับทาํโภชนบาํบดั 

การจดัการแผนกโภชนบาํบดัในสถานบริการตางๆ และการวางแผนและ

ประเมินผลการใหโภชนบําบัด

  Concept of preventive nutrition, nutritional 

therapy and important nutritional disorders, patterns and food 

remedies, dietetics management, planning and dietetics 

planning and evaluation

  

 1401 574 การบริบาลผูสูงอายุ 2(1-2-3)

  Elderly Care

  การศึกษาพัฒนาการของผูสูงอายุ โรคที่พบบอย และ

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุในชุมชน

  Stages of aging, common diseases and elderly 

health care, elderly care in the community

  

 1401 575 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)

  Counseling in Health

  หลกัการ และทฤษฎคีวามเชือ่ทางสขุภาพ ทฤษฎกีารให

คําปรึกษา กระบวนการสอนและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ บริการ

สนเทศทางสุขภาพ ความตองการและปญหาที่เปนผลกระทบเม่ือเกิด

การเจ็บปวย การใหคําปรึกษาและการสอนใหผูรับบริการท่ีมีปญหา

เนื่องจากการเจ็บปวย

  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 การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Counseling in Public Health Psychology

  ทฤษฎทีางจิตวทิยาพืน้ฐาน ทฤษฎทีางสาธารณสขุ ทฤษฎี

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา เทคนิคและกระบวนการในการใหคําปรึกษา 

บริการสนเทศทางสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุขและผลกระทบของ

ปญหาสาธารณสุขที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน

  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 ระดับของ

การประเมนิผลทางสขุภาพ และเครือ่งมอืในประเมนิสขุภาพแบบตางๆ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการประเมินทางสุขภาพ การสรางและ

การทดลองใชเครือ่งมอืประเมนิสขุภาพ และการประเมนิผลทางสขุภาพ

การรายงาน ฝกปฏิบัติการประเมินผลทางสุขภาพ

  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

  กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

 1401 671 การจัดการและการกําจัดของเสีย 2(1-2-3)

  Waste Management and Disposal

 ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของสิ่งแวดลอมการจัดการแกไขปญหาอนามัยส่ิงแวดลอม 

เชน การจดัการขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายการจดัการระบบบําบดั

นํ้าเสีย และการควบคุมแกไขปญหามลพิษตางๆ 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

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 251 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 251 Environmental 

Health

  หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

ฝ กปฏิบัติในการจัดทําและดําเนินการประเมินผลกระทบทาง

สิง่แวดลอม การจดัทาํรายงานและการเขยีนผลการศกึษาวเิคราะหดาน

สิ่งแวดลอม

  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 อาชีวเวชศาสตรขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

  Foundation of Occupational Medicine

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 351 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

Prerequisite : 1401 351 Occupational 

Health and Safety

  ลกัษณะและอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชีพ

หรือจากสภาวะที่เสี่ยงตอการเปนโรค หรืออันตรายตอสุขภาพใน

ผูประกอบอาชพีตางๆ ตลอดจนแนวทางการวนิจิฉยัโรคหรอือาการผิด

ปกติ อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

  Characteristics and symptoms of occupational 

diseases, risk factors or health hazards affecting the worker, 

including diagnostic guidelines for occupational disorders

  

 1401 674 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Health Administration

  หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอม อํานาจหนาที่

การดําเนนิงานของหนวยงาน กฎหมาย บทบญัญตัติางๆ ทีเ่กีย่วของกบั

งานอนามัยสิ่งแวดลอม และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมของ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

  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)

  พักผอนหยอนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

  ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของสถานบริการ

และสถานที่พักผอนหยอนใจ หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล 

การควบคุมและปองกันโรค รวมทั้งอันตรายจากสถานบริการและ

สถานที่พักผอนหยอนใจ ตลอดจนการจัดทําโครงการเพื่อฝกอบรม

ผูประกอบการและพนักงานของสถานบริการ

  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 สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

  Foundation of Industrial Hygiene

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 351 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

Prerequisite : 1401 351 Occupational 

Health and Safety

อนัตรายจากสิง่แวดลอมดานตางๆ ในการทํางานท่ีมีผล

ตอสขุภาพและความปลอดภยัของผูปฏบิตังิานในโรงงานอตุสาหกรรม 

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

 กลุมวิชาคุมครองสุขภาพผูบริโภค

 1401 677 การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Health Consumer Protection

  ความหมาย และหลักการของงานคุมครองผูบริโภค 

สิทธิผูบริโภค การบริหารงานคุมครองผูบริโภค คุณภาพมาตรฐานและ

ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ วัตถุ

อันตราย การจัดการคุมครองสุขภาพ เทคโนโลยีขอมูลขาวสารเพื่อการ

เฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารในการคุมครองผูบริโภค

  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 ความเปนมา ความสําคัญ หลักการและ

ขอบเขตของงานพิษวิทยา กระบวนการเปนพิษของสารเคมี หลักการ

ทดสอบพิษ และการกําหนดมาตรฐานของสารเคมีในส่ิงแวดลอมและ

ในรางกายมนุษย ดัชนีอันตราย หลักการเฝาระวังสุขภาพอนามัยของ

ผูประกอบอาชีพ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ และ

วิธีการวินิจฉัยเบื้องตน

  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 เภสัชวิทยาเพื่อการคุมครองสุขภาพผูบริโภค 2(2-0-4)

  Pharmacology for Consumer Health Protection

  ความหมาย และประเภทของยา หลักการออกฤทธิ์และ

กลไกการออกฤทธิข์องยา ปจจยัทีม่ผีลตอการออกฤทธิ ์ขอบงใช ขอหาม

ใชของยาในระบบรางกาย ผลขางเคยีงของยา หลกัการใชยาทีป่ลอดภยั

สําหรับสุขภาพผูบริโภคภายใตขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หลักการและประโยชนของบัญชียาหลักแหงชาติ หลักการของ

เภสัชวิทยากับงานคุมครองสุขภาพผูบริโภค

  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 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหนสิติเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปดสอนดงัตอไปนี ้หรอืรายวชิาอืน่

ที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 

6 หนวยกิต

  

 1401 381 การจัดการงานประชาสัมพันธสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Relations Management in Public Health

  แนวคิด หลักการ เทคนิค กลยุทธ และวิธีการทางการ

จดัการประชาสมัพนัธเพือ่พฒันางานสาธารณสขุถงึการประยกุตเทคนคิ

การจัดการประชาสัมพันธสมัยใหมมาใชในการพัฒนางานสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองตอหนวยงานและความรวมมือจากประชาชนในการ

พฒันาสาธารณสขุเพือ่การพึง่ตนเองในระยะยาว การศกึษาดงูาน วธิกีาร

จดัการประชาสมัพนัธสมัยใหมทัง้ภาครัฐและเอกชน เพือ่นาํมาประยกุต

ใชในหนวยงานสาธารณสุข      

  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

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

ลักษณะบุคลิกภาพที่พึงประสงค การพัฒนาบุคลิกภาพ แบบพิธีการ

สมาคม การฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบพิธีการสมาคม 

และการศึกษาดูงานองคประกอบของระบบพิธีการสมาคมพรอมกับ

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 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม 2(1-2-3)

  Group Dynamics and Team Working

 แนวคดิ ทฤษฎขีองกลุม พลวตักลุม ธรรมชาตขิองกลุม 

การทํ างานเป นทีมที่มีองค ประกอบด  านการสื่ อความหมาย 

มนษุยสมัพนัธ การประชมุและปญหาความขดัแยงในการทาํงานเปนทมี 

การจัดประสบการณเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติตามกระบวนการพลวัต

กลุมและการทาํงานเปนทีมพรอมกบัการสมัมนาท่ีไดจากการฝกปฏบิตัิ

  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 การบริหารจัดการสํานักงานสมัยใหม 2(2-0-4)

  Modern Office Management

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสํานักงานและการบริหารจัดการ

สาํนกังานทีค่รอบคลมุถงึแนวคดิ การบรหิาร การจดัการ การปฏบิตักิาร 

และมาตรฐานระบบงานสํานักงานรวมท้ังแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการสํานักงาน การศึกษาดูงาน และการสัมมนาผลการศึกษา

ดูงานการบริหารจัดการสมัยใหมทั้งภาครัฐและเอกชน

  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 การจัดการฝกอบรม 2(1-2-3)

  Training Management

  ความรูทัว่ไปเกีย่วกับการฝกอบรม การหาความตองการ

และความจําเปนในการฝกอบรม เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการฝก

อบรม การจัดทําโครงการและหลักสูตรการฝกอบรมหลักและเทคนิค

ในการจดัฝกอบรม การบรหิารโครงการฝกอบรม รวมทัง้การฝกปฏบิตัิ

และการสัมมนากระบวนการจัดการฝกอบรม

  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 การรับรู การคิดและการสื่อสาร 2(2-0-4)

  Perception, Cognition and Communication

  วิ ธีการสื่อสารตางๆ ที่ มีต อการรับรู และการรู คิด 

ตลอดจนการเรียนรูของบุคคล อิทธิพลของการสื่อสาร การศึกษา

พัฒนาการทางการรับรูและการรูคิด สติปญญาของบุคคลเกี่ยวกับการ

รับทราบ การจดจาํ และการกระทาํ การคนหาวธีิการปลกูฝงและเพิม่พนู

ความสามารถในการรับรู

  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 เจตคติกับการทํานายพฤติกรรม 2(2-0-4)

  Attitudes and Prediction of Behavior

  ทฤษฎีของเจตคติเพื่อเปนพื้นฐานในการวัดเจตคติ 

ทฤษฎแีละผลวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธระหวางเจตคติกบัพฤตกิรรม 

เนนจิตลักษณและปจจัยตางๆ ที่จะชวยใหเขาใจและทํานายความ

สมัพนัธระหวางเจตคตกิบัพฤตกิรรมของบคุคลประเภทตางๆ เนนการ

ฝกหัดการสรางแบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรม การวิเคราะหขอมูล 

และจัดทําโครงการวิจัยเจตคติ

  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 สภาพแวดลอมและการปรับตัวของบุคคล 2(2-0-4)

  Environment and Personal Adjustment

  การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอมของบุคคล เชน 

ครอบครวั สถาบนัการศกึษา การประกอบอาชพี เศรษฐฐานะและสถาบนั

ทางสังคมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ

การปรับตัวของบุคคล ศึกษาถึงแนวทางท่ีจะปรับปรุงสภาพแวดลอม

เพื่อเปนการปองกัน แกไขปญหาและสงเสริมจิตลักษณที่ดีงาม

  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 หัวขอและการกําหนด

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑการสรางเครื่องมือการประเมิน 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห 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 เทคโนโลยีการมีสวนรวม 2(1-2-3)

  Technology of Participation

  แนวคดิ หลกัการ และทฤษฏกีารมสีวนรวม ขัน้ตอนและ

กระบวนการสรางการมีสวนรวม เทคโนโลยกีารมีสวนรวมแบบพหุภาคี 

ซึ่งประกอบดวยเทคนิคการสนทนาแบบมีสวนรวม เทคนิคการสุมเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมฝกปฏิบัติสรางการมีสวนรวมในชุมชน

  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)

  ทางดานสาธารณสุข

  Design and Test of Public health Instrument

  หลักการแนวคิดทฤษฎีและขั้นตอนในการออกแบบ

เคร่ืองมือ การคัดเลือกตัวแปรสําหรับใชในการออกแบบเคร่ืองมือ 

วธิกีารสรางสเกลการวดั การทดสอบความนาเชือ่ถอื และความตรงของ

เครื่องมือ วิธีการทางสถิติที่ใชในการออกแบบและทดสอบเครื่องมือ

  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 คอมพิวเตอรและสารสนเทศสาธารณสุข 2(1-2-3)

  ในระบบอินเตอรเน็ต

  Computer and Health Information on Internet 

  System

  หลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสาธารณสุข 

ชนดิของสารสนเทศสาธารณสขุ แหลงสารสนเทศในระบบอนิเตอรเนต็ 

แหลงสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต เคร่ืองมือและกลวิธีการคนหา

สารสนเทศการประเมินสารสนเทศและการอ างอิงสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส การออกแบบฐานขอมูล การจัดการฐานขอมูล และ

นําเสนอผลงานดานโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรในระบบอินเตอรเน็ต

  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 การจัดการสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Management

  องคการที่เกี่ยวของกับเร่ืองสิ่งแวดลอม มาตรฐานของ

สิ่งแวดลอปจจัยในการตัดสินใจ แหลงขอมูลและการสรางมาตรฐาน 

การจัดตั้งและเครือขายของหนวยงานควบคุม และการควบคุม

สิง่แวดลอม โดยมมีติทิีเ่กีย่วของในดานเศรษฐกจิและคานยิมหลกัการ

ของการหาผลกระทบสิ่งแวดลอม

  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 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Biology

  แนวคิดธรรมชาติของสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศวิทยา 

ประชากร แหลงนํ้า พลังงาน ธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ฤดูกาล มลพิษทางการเกษตร ยาฆาแมลง สารพิษและกากของเสีย

อันตราย การใชประโยชนของพื้นที่

  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 การปองกันสิ่งแวดลอมจากของเสียอันตราย 2(2-0-4)

  Environmental Protection from Hazardous 

  Waste

  ชนิด ลักษณะเฉพาะ และการจําแนกของเสียอันตราย 

มลพิษ การจัดการทางสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 

หองปฏิบัติการ และในชุมชน

  Type, characteristic and classification of 

hazardous wastes, pollution environmental management in 

industrial plant, hospital, laboratory and community

  

 1401 487 วิทยาการระบาดสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Epidemiology

  ความหมาย แนวคิดและขอบเขตของวิทยาการระบาด 

ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับการเกิดและการกระจายของโรค 

การศึกษาทางวิทยาการระบาด ปญหาและกฎหมายสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของสิ่งแวดลอม การเฝาระวังทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม

  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 ขอบเขตและความสําคัญของ

วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด 

ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การเฝาระวังสุขภาพ

ของผูประกอบอาชีพ ปญหาอาชีวอนามัยและผลกระทบตอสุขภาพ

  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 การเฝาระวังโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า 2(2-0-4)

  Surveillance of Emerging and Re-emerging 

  Diseases 

  ความหมาย ขอบเขตของการเฝาระวังโรค วิธีการและ

ขั้นตอนการเฝาระวังโรค ปญหาโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า การเฝาระวังและ

การปองกันโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า

  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 การจัดการสิ่งแวดลอมภายในบาน 2(2-0-4)

  เพื่อสุขภาพ

  Home Sanitation and Environment for Health

  ความสาํคญัของการสขุาภบิาลสิง่แวดลอมของบาน หลกั

การออกแบบบานใหถูกสุขลักษณะ การจัดการดูแลรักษาบานเพื่อ

สขุภาพทีด่ ีการเลอืกพืน้ทีส่าํหรบัสรางบาน การจดับานตามหลกัฮวงจุย 

อิทธิพลของสกีบัการอยูอาศยั การจดัสวน การจดัการระบบไฟฟา ระบบ

นํ้าและการระบายนํ้า แสงสวาง การระบายอากาศและการกําจัดขยะ

มูลฝอย ความปลอดภัยภายในบานการปองกันแมลงและสัตวนําโรค

  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 า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร 

องคประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารในงานสาธารณสุขในดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการ

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การสื่อสารดวยการพูดระหวางบุคคลและ

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. กลุมวิชาฝกงาน ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

 1401 491 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางประสบการณ 5(0-15-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 1

  Public Health Field Practicum 1

  การฝกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน การซักประวัติ

และตรวจรางกายเบือ้งตน การวดัสญัญาณชพี การใหคําปรกึษา การทาํ

แผล การจัดเตรียมและใหยาทางปาก การใหออกซิเจน การชวยฟน

คืนชีพ การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว การเจาะเลือดเพื่อสงตรวจ 

การทําความสะอาดรางกายผู ป วย การใส ถุงมือปราศจากเชื้อ 

การทาํความสะอาดเครือ่งมอืเครือ่งใชการเกบ็สิง่สงตรวจทางหองปฏบิตัิ

การ การสอนสขุศกึษาระดบับคุคล ครอบครวั และชุมชนการบนัทกึการ

สงตอผูปวย การเขาเฝอก การใชผาพันแผล การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 

ฝกหัตถการเบื้องตนที่ใชในการชวยเหลือผูปวย ปฐมพยาบาลและการ

ฟนคนืชพีในสภาวะตางๆ การสงตอผูปวย และฟนฟสูภาพแบบองครวม

ในระดับบุคคล ครอบครวั และชมุชน ภายใตการควบคมุของผูประกอบ

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 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางประสบการณ 5(0-15-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 2

  Public Health Field Practicum 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ตองสอบผานวชิาเฉพาะ

ดานทุกรายวิชา

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไมมี

  ฝกปฏบิตังิานเสรมิสรางประสบการณวชิาชพีสาธารณสุข

ในหนวยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุข

ภาพตําบล หนวยงานวิชาการทางสาธารณสุขหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยฝกปฏิบัติงานตามกระบวนการและการจัดการดาน

สาธารณสุขตามขอบขายของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมทั้ง

ศกึษาคนควาในหวัขอหรือประเดน็ปญหาทางสาธารณสขุจากขอมลูและ

สถานการณจริงในการศึกษาชุมชน คนหาปญหาสาธารณสุขชุมชน 

วิเคราะหสถานการณและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน การจัดประชาคมดาน

สขุภาพ การจดัทาํแผนงาน/โครงการเพือ่แกไขปญหาและพฒันาสขุภาพ 

การดาํเนนิการและการประเมนิผล และนาํเสนอผลการฝกประสบการณ

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 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดย

ความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พัฒนานิสติ

ใหมีความรูทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานในสถาน

ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยาง

มีระบบการสังเกตการณตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและ

การประเมินผล ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการสถาน

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
สาขาวิชาโภชนศาสตร การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนศาสตร การกาํหนดอาหารและอาหารปลอดภยั

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

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนศาสตร การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย)

  (ชื่อยอ)  : วท.บ. (โภชนศาสตร การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย)

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

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

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต

 2.1 กลุมวิชาแกน 

 (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)

16 หนวยกิต

 2.2 กลุมวิชาเอก

 2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

 (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

 (2) กลุมวิชาพื้นฐานทางดานสาธารณสุขศาสตร 

16 หนวยกิต

 18 หนวยกิต

 2.2.2 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 38 หนวยกิต

 2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 2.3 วิชาฝกงาน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน

  2.1  กลุมวิชาแกน

  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 16 หนวยกิต

0201 100  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 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  ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-6)

  General Physics Laboratory

 2.2  กลุมวิชาเอก

   2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก 33 หนวยกิต

    (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 15 หนวยกิต

0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

 0202 255 เคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry for Nutrition

 0202 298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 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)  กลุมวิชาพื้นฐานทางดานสาธารณสุขศาสตร 

18 หนวยกิต

1401 106 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Biostatistics for Public Health

 1401 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

 1401 203 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Human Anatomy and Physiology

  for Public Health

 1401 205 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Environmental Health and Occupational Health

 1401 209 การสงเสริมสุขภาพและการปองกัน 3(3-0-6)

  Health Promotion and Prevention

 1406 201 โภชนาการมนุษย 3(3-0-6)

  Human Nutrition

   2.2.2 วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต

    (1) วิชาเอกบังคับทางดานโภชนาการและการ

กําหนดอาหาร 16 หนวยกิต

 1406 205 โภชนาการในวัยตางๆ และบริบทชุมชน 2(2-0-4)

  Nutrition in Life Cycle and Community Context

 1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5)

  Nutrition Assessment

 1406 301 หลักการกําหนดอาหาร 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 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยน 2(2-0-4)

  พฤตกิรรมดานโภชนาการสาํหรบัวิชาชพีนักกาํหนดอาหาร

  Diet Counseling and Behavior Modification in 

  Dietetic Practice

 1406 308 วิชาชีพนักกําหนดอาหาร จริยธรรม 1(1-0-2)

  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Dietitians and Professional Law and Code of 

  Ethics

    (2) วิชาเอกบังคับทางดานวิทยาศาสตรอาหารและ

อาหารปลอดภัย 17 หนวยกิต

 1406 202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)

  Basic Culinary 

 1406 203 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Food Science

 1406 204 จุลชีววิทยาอาหาร 2(1-2-3)

  Food Microbiology
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 1406 207 เคมีขององคประกอบในอาหาร 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

 1406 306 การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5)

  เพื่อโภชนาการ

  Food Service System Management

    (3) วิชาเอกบังคับกลุ มวิชาสหศาสตรและวิจัย 

6 หนวยกิต

1406 309 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร 3(3-0-6)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Research Methodology in Nutritional Science, 

  Dietetics and Food Safety

 1406 401 สัมมนาปญหาพิเศษดานโภชนศาสตร 1(1-0-2)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Seminar in Special Problem in Nutritional 

  Science, Dietetics and Food Safety

1406 402 โครงงานนิสิต 2(2-0-4)

  Senior Project

 1406 404 ประมวลทางดานโภชนศาสตร  0(0-0-0)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Comprehensives in Nutritional Science, 

  Dietetics and Food Safety 

   2.2.3 วิชาเอกเลือก

    ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหน่ึงตอไปนี้ 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   กลุมวิชาเอกทางดานโภชนศาสตรและการกําหนด

อาหาร

 1406 410  โภชนบําบัดทางการแพทย 2(1-2-3)

  Medical Nutrition Therapy

 1406 411 เคมีคลินิก โลหิตวิทยา และคลินิกสัมพันธ 3(3-0-6)

  สําหรับโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร

  Clinical Chemistry Hematology and Clinical

  Correlation for Nutritional Science and Dietetics 

 1406 412 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4)

  Pharmacology and Food Toxicology

 1406 413 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโภชนศาสตร 2(1-2-3)

  และการกําหนดอาหาร

  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 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคไต

  Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney 

  Disease Patients

 1406 417 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคมะเร็ง

  Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer 

  Patients

 1406 418 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวย โรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

  Nutritional Therapy and Dietetic for Metabolic 

  Syndromes

 1406 419 โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคติดเชื้อ

  Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious 

  Diseases Patients

 

   วิชาเอกเลือกทางดานวิทยาศาสตรอาหารและอาหาร

ปลอดภัย

 1406 420 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิทยาศาสตร 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 3(2-2-5)

  Production and Modification of Diets

 1406 423 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ 2(2-0-4)

  และบริการ

  Entrepreneurship in Health Care Products and 

  Services
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 1406 424 อาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

  Food for Health

 1406 425 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 2(1-2-3)

  ขั้นพื้นฐาน

  Basic Food Engineering and Food Processing

 1406 426 การประเมินทางประสาทสัมผัสสําหรับ 2(1-2-3)

  การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ

  Sensory Evaluation for Nutritional Product 

  Development

 2.3  วิชาฝกงาน 9 หนวยกิต

1406 208 ฝกประสบการณดานโภชนาการชุมชน 3(250 ชั่วโมง)

  และโภชนบริการ

  Professional Practicum in Community Nutrition

  and Food Services

 1406 310 ฝกประสบการณดานโภชนาการคลินิก 3(250 ชั่วโมง)

  และการกําหนดอาหาร

  Professional Practicum in Clinical Nutrition 

  and Dietetics

1406 403 ฝกประสบการณวิชาชีพทางโภชนาการ 3(450 ชั่วโมง)

  และอาหารปลอดภัย

  Professional Practicum in Nutrition and Food 

  Safety

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต

  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย 

(ระบบปกติ)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English 

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking

2(2-0-4)

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0201 100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 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 110 ชีววิทยา 1

General Biology 1

3(3-0-6)

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

General Biology Laboratory 1

1(0-2-1)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English

2(1-2-3)

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital Literacy and Life for Transformation 

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0204 100 ฟสิกสทั่วไป

General Physics

3(3-0-6)

0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป

General Physics Laboratory 

1(0-3-6)

 

0202 221 เคมีอินทรีย

Organic Chemistry 

3(3-0-6)

0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

Organic Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

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)

1406 202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 

Basic Culinary

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

0202 255 เคมีวิเคราะหทางโภชนาการ

Analytical Chemistry for Nutrition 

3(3-0-6)

 

0202 298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางโภชนาการ

Analytical Chemistry for Nutrition

1(0-3-1)

 

1406 201 โภชนาการมนุษย

Human Nutrition

3(3-0-6)

 

1406 203 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน 

Introduction to Food Science

2(2-0-4)

1406 204 จุลชีววิทยาอาหาร 

Food Microbiology 

2(1-2-3)

1406 306 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ

Food Service System Management

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 20

 

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

1401 106 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 

Biostatistics for Public Health 

3(3-0-6)

1401 203 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข

Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health

3(2-2-5)

1401 205 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

Environmental Health and Occupational Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 205 โภชนาการในวัยตางๆ และบริบทชุมชน

Nutrition in Life Cycle and Community Context 

2(2-0-4)

1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ

Nutrition Assessment

3(2-2-5)

1406 207 เคมีขององคประกอบในอาหาร 

Chemistry of Food Components

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 23
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

1401 202 วิทยาการระบาด 

Epidemiology 

3(3-0-6)

1401 209 การสงเสริมสุขภาพและการปองกัน 

Health Promotion and Prevention

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 301 หลักการกําหนดอาหาร

Principle of Dietetics

3(3-0-6)

1406 302 โภชนาการชุมชน 

Community Nutrition 

3(2-2-5)

1406 303 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 

Manufacturing Process of Safety Food

3(2-2-5)

1406 304 โภชนาการคลินิก 

Clinical Nutrition

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ

Nutrition Assessment

3(2-2-5)

1406 305 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร

Food safety and sanitation

2(1-2-3)

1406 307 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานโภชนาการ

สําหรับวิชาชีพนักกําหนดอาหาร

Diet Counseling and Behavior Modifi cation in Dietetic Practice

2(2-0-4)

1406 308 วิชาชีพนักกําหนดอาหาร จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Dietitians and Professional Law and Ethics

1(1-0-2)

 

1406 309 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาศาสตร การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

Research Methodology in Nutritional Science, Dietetics and Food Safety 

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 4 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   วิชาเอกบังคับ

1406 401 สัมมนาปญหาพิเศษดานโภชนศาสตร การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

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

1(1-0-2)

 

1406 402 โครงงานนิสิต

Senior Project 

2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 หนวยกิต

หมวดวิชาฝกงาน

1406 208 ฝกประสบการณดานโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ

Professional Practicum in Community Nutrition and Food Service

3(250 ชั่วโมง)

รวมจํานวนหนวยกิต 8

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1406 404 ประมวลทางดานโภชนศาสตร การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย

Comprehensives in Nutritional Science, Dietetics and Food Safety

0(0-0-0)

หมวดวิชาฝกงาน

1406 310 ฝกประสบการณดานโภชนาการคลินิกและการกําหนดอาหาร

Professional Practicum in Clinical Nutrition and Dietetics

3(250 ชั่วโมง)

1406 403 ฝกประสบการณวิชาชีพทางโภชนาการและอาหารปลอดภัย

Professional Practicum in Nutrition and Food Safety

3(450 ชั่วโมง)

รวมจํานวนหนวยกิต 6
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต

  2.1  กลุมวิชาแกน

   วชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 16 หนวยกติ

 0201 100  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)

  Mathematics for Sciences 1

ลมิติและความตอเนือ่ง การหาอนพุนัธและอนิทกิรลัของ

ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันชี้กําลัง 

เทคนิคของการอินทิเกรต ลําดับอนุกรมและการประยุกต

  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 โครงสรางอยางงายของอะตอม 

ตารางธาตุ ทฤษฎีทางอิเล็คตรอนของพันธะทางเคมี สภาวะการ

แลกเปลี่ยนภาวะของสสาร กฎของก าซ ทฤษฎีทางจลนของ

กาซออกซิเดชั่น เคมีไฟฟา สตอยดิโอเมตรี สมดุลยทางเคมีและ

สารละลายบัฟเฟอร คอบบอยดเคมี

  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

พรอมกันได)

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

(Concurrence with 0202 100 

General Chemistry)

  การทดลองท่ีสอดคลองตามเน้ือหา 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

  โครงสรางและหนาที่ของเซลล ทั้งโปรคาริโอดและ

ยูคาริโอด การแบงเซลลและปฏิกิริยาในเซลล การควบคุมของเหลวใน

เซลล การควบคุมฮอรโมนและระบบประสาท หลกัการถายทอดลกัษณะ

ทางพันธุกรรมและสายพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมี

ชีวิต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยา และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

  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 

  (อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite  :  0203 100 General Biology 

  (Concurrence with 0203 100 

General Biology)

  การทดลองที่สอดคลองตามเนื้อหา วิชา 0203 100 

ชีววิทยาทั่วไป

  Laboratory mutual experimental in course 

description of 0203 100 General Biology

  

 0204 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

  กลศาสตร ของอนุภาคและวัตถุ เกร็ง การแกว ง 

คลื่นกลเสียง ทฤษฎีของแกส อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล 

ไฟฟาแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ สภาพนําไฟฟา สมบัติ

แมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟสิกสยุคใหม

  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 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-6)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 100 ฟสิกสทั่วไป

Prerequisite : 0204 100 General Physics

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 100 

ฟสิกสทั่วไป

  Experiments corresponding to the content of 

the course 0204 100 General Physics

2.2  กลุมวิชาเอก

   2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก 2 หนวยกิต

    (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 14 หนวยกิต

 0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

  โครงสรางปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย

ตางๆ เชน อัลเคน อัลคนี อลัคาย ไดอีน เบนซนี อลัคลิเฮไลด อลักอฮอล 

ฟนอล อีเธอร เอพอกไซด อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิก และ

อนุพันธของ กรดคารบอกซิลิก 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 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

การทดลองท่ีสอดคลองตามเน้ือหา วิชา 0202 221 

เคมีอินทรีย

  Laboratory mutual experimental in course 

description of 0202 221 Organic Chemistry related

 0202 255 เคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry for Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequiste : 0202 100 General Chemistry

  บทนาํทางเคมวีเิคราะห หนวยความเขมขน หลกัปรมิาณ

สารสัมพันธ เทคนิคการเตรียมตัวอยาง การไทเทรต การวิเคราะหดวย

หลักการทางสเปกโทรสโกปและโครมาโทกราฟ

  Int roduct ion to  analyt ica l  chemistry , 

concentration units, principle of stoichiochemistry, 

sample preparation techniques, titration, principle of 

some spectroscopy and chromatograph

  

 0202 298 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ 1(0-3-1)

  Analytical Chemistry Laboratory for Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 255 เคมวีเิคราะหสาํหรบั

งานโภชนาการ

Prerequiste : 0202 255 Analytical 

Chemistry for Nutrition

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 255 

เคมีวิเคราะหสําหรับงานโภชนาการ

  Experimental concurrented with 0202 255 

Analytical Chemistry for Nutrition

  

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(2-2-5)

  Microbiology

  การจําแนกสัณฐานวิทยา ลักษณะการเจริญเติบโต 

พันธุกรรม ความสัมพันธกับมนุษยและสิ่งแวดลอม การเกิดโรค 

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรตัวซัว สาหราย และระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

  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

  ปฏิบตักิารพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนิคตางๆ ทางชวีเคมี เพือ่

ใชในการศึกษาโครงสราง หนาที่ และสมบัติของสารชีวโมเลกุลตางๆ

  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

  โครงสราง หนาท่ี คุณสมบัติ และเมแทบอลิสมของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรด นิคลีอิค เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน ความสมัพันธและระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ 

ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม โรคท่ีพบบอยในประเทศไทย 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 กลุมวิชาพื้นฐานทางดานสาธารณสุขศาสตร 

(14 หนวยกิต)

 1401 201 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Biostatistics for Public Health

  ขอมูลและตัวอยางของขอมูลทางชีววิทยา โดยเนนทาง

ดานสาธารณสุข การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับขอมูล อัตราสวน สัดสวน 

และความนาจะเปน การวเิคราะหขอมลูทางดานสาธารณสขุดวยวธิกีาร

ทางสถิติ ไดแก การทดสอบไคสแควร สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน 

การวิเคราะหความแปรปรวน 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 

ธรรมชาตขิองการเกิดโรค ลักษณะการเกดิและการกระจายของโรคและ

อุบัติภัย การใชเคร่ืองมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การเฝา

ระวัง การระบาดและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา 

หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุมและปองกันโรค การประเมิน

ผลเครือ่งมอืและเครื่องทดลอง การนําขอมูลทางวทิยาการระบาดมาใช

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 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

  โครงสรางหนาที ่กลไกการทาํงานของเซลล และเนือ้เยือ่

ตางๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูกระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย 

ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย

  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 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Environmental Health and Occupational Health

  หลักความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

การจดัการนํา้เสยี การจดัการขยะมลูฝอย การตรวจสอบและการจดัการ

มลพิษทางอากาศ การตรวจสอบเหตุรําคาญ การสุขาภิบาลอาหาร 

การควบคุมและกําจัดแมลงและสัตวนําโรค โรคและชนิดของโรคจาก

การประกอบอาชพีสถานทีท่าํงานและสขุภาพ พิษวทิยาและอนัตรายจาก

สารพิษจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมาย 

และบทบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

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 การสงเสริมสุขภาพและการปองกัน 3(3-0-6)

  Health Promotion and Prevention 

  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การปองกัน

กอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการเกิดโรคในคร้ัง

ตอไป ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ รวมทั้งโรคอุบัติใหม

  Concept of natural history of disease, 

pre-pathogenesis-pathogenesis period prevention and 

control, including communicable, non-communicable and 

emerging diseases

1406 201 โภชนาการมนุษย 3(3-0-6)

  Human Nutrition

 ความสําคญัของโภชนาการตอสขุภาพ ระบบการยอยและ

การดูดซึมอาหาร การนําไปใช และการขับถาย เมแทบอลิซึมของ

คารโบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั วติามนิ เกลอืแร นํา้และอิเลก็โตรไลต ความ

ตองการสารอาหาร บทบาทและหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย 

ปรมิาณสารอาหารทีค่วรไดรบัตอวนั ความสมัพนัธระหวางสารอาหารกบั

ภาวะทุพโภชนาการ ปญหาสุขภาพและความไมสมดุลของสารอาหาร

  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) วิชาเอกบังคับทางดานโภชนาการและการ

กําหนดอาหาร

 1406 205 โภชนาการในวัยตางๆ และบริบทชุมชน 2(2-0-4)

  Nutrition in Life Cycle and Community Context

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 201 โภชนศาสตร

Prerequisite : 1406 201 Nutritional Science

  ความสาํคญัของโภชนาการในหญิงตัง้ครรภ หญงิใหนม

บุตร ทารก เด็กวัยตางๆ ผูใหญ และผูสูงอายุ ความตองการพลังงาน

และสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและสรีรวิทยา 

การกาํหนดรายการอาหาร ปญหาทีเ่กดิจากความบกพรองและไมสมดุล

ทางโภชนาการ การปองกันภาวะทุพโภชนาการในวัยตางๆ

  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

ตรงและทางออม มาตรฐานและเกณฑการประเมินทางโภชนาการใน

ระดบับคุคล กลุม และชมุชน การประเมนิประวตักิารบรโิภคอาหาร การ

ใชตารางคุณคาอาหาร การประเมินความตองการพลังงาน โปรตีนและ

สารอาหารอ่ืนๆ การวเิคราะหทางชวีเคมเีพือ่ตรวจสอบและตดิตามภาวะ

โภชนาการของมนุษย 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 หลักการกําหนดอาหาร 3(3-0-6)

  Principle of Dietetics 

  บทบาทของนักกําหนดอาหาร ความรูเบื้องตนในการ

กําหนดอาหารทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเจ็บปวย รายการอาหาร

แลกเปลี่ยน การดัดแปลงอาหาร หลักการใหคําแนะนําที่เหมาะ

สมในแตละวัยและพยาธิสภาพ

  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

  สถานการณป จจุบันดานปญหาโภชนาการชุมชน

ในประเทศไทย นโยบายอาหารและโภชนาการแหงชาต ิปจจยัทีม่ผีลตอ

ภาวะโภชนาการชุมชน การวินิจฉัย การวิเคราะหปญหา การวางแผน 

การดาํเนนิการแกไขการปองกนัและสรางเสรมิสขุภาพ การประเมินและ

ติดตามภาวะโภชนาการในชุมชน และการปรับปรุงสงเสริมภาวะ

โภชนาการของชุมชน ตลอดจนวิธีการเผยแพรความรูดานอาหารและ

โภชนาการสูชุมชน (เพียงพอ ปลอดภัย ยั่งยืน มีคุณคา)
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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 โภชนศาสตร และ

  1406 206 การประเมินภาวะ

โภชนาการ

Prerequisites : 1406 201 Nutritional Science 

and 1406 206 Nutritional 

Assessment

  ความสมัพนัธระหวางโรคและการเจบ็ปวยกบัโภชนาการ 

เมแทบอลิซึมของพลังงานและสารอาหารในภาวะของโรค โภชนบําบัด

สาํหรบัผูปวยโรคตางๆ ทีส่มัพนัธกบัโภชนาการ (โรคอวน โรคหวัใจและ

หลอดเลอืด ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู 

โรคตับ โรคไต โรคมะเร็ง และโรคเอชไอวี/เอดส) การฝกปฏิบัติการ

กําหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค

  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 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยน  2(2-0-4)

  พฤตกิรรมดานโภชนาการสาํหรบัวชิาชพีนักกาํหนดอาหาร

  Diet counseling and behavior modification in 

  dietetic practice

  ทฤษฎีการสรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและขจัด

พฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงค เทคนิค กลวธิแีละขัน้ตอนในการสือ่สาร การ

จัดทําสื่อการสอนและเผยแพรความรู   ใหคําปรึกษาดานอาหาร

โภชนาการและกาํหนดอาหาร การจัดกจิกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเอือ้ใหเกดิ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การประยุกตใชทฤษฎีในการปรับเปล่ียน

หรือสรางเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและวถิชีวีติของบคุคลหรอื

กลุมที่มีปญหาทางดานโภชนาการใหเหมาะสมโดยการเรียนจากกรณี

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 วิชาชีพนักกําหนดอาหาร จริยธรรม 1(1-0-2)

  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Dietitians and Professional Law and Ethics 

  บทบาท สมรรถนะ และความกาวหนาในวิชาชีพ

นักกําหนดอาหาร ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักกําหนดอาหาร การ

สรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานดาน

โภชนาการและการกาํหนดอาหาร กฎหมายและและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะของสาขาวิชาชีพ 

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพระราชบญัญตัอิาหาร พระราชบญัญตัิ

คุมครองผูบริโภค การสอบรับรองวิชาชีพนักกําหนดอาหาร

  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) วิชาบังคับทางดานวิทยาศาสตรอาหารและ

อาหารปลอดภัย

 1406 202 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)

  Basic Culinary 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร หลักการ

ประกอบอาหารและเคร่ืองปรุง พื้นฐานและสุขลักษณะของผูประกอบ

อาหาร การวางแผนเพื่อประกอบและแปรรูปอาหาร การเลือกและ

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงประกอบอาหาร อุปกรณพื้นฐานสําหรับ

กระบวนปรุงประกอบและการแปรรูปอาหาร และเทคนิคการประกอบ

อาหารประเภทตางๆ (การเลอืกซือ้วตัถดิุบตามกลุมประเภทของอาหาร

ผัก เนื้อสัตว 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 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Food Science

ความหมายและความสัมพันธของวิทยาศาสตรการ

อาหารและโภชนาการ สถานการณอาหารโลกแหลงอาหารความตองการ

อาหารของมนุษย สวนประกอบของอาหาร คุณคาทางโภชนาการของ

อาหารในหวงโซการผลิต การเนาเสียของอาหารและการควบคุมสมบัติ

และการเปลีย่นแปลงทางเคมีและฟสกิสของอาหาร การใชวทิยาศาสตร

การอาหารเพือ่ถนอมอาหาร แปรรปูและเกบ็รกัษาผลติภัณฑอาหารชนดิ

ตางๆ 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

  สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรียในอาหาร ปจจัย

ที่มีผลตอการเจริญและควบคุมจุลินทรีย อันตรกิริยาระหวางจุลินทรีย

ในอาหารกับระบบทางเดินอาหาร การเส่ือมเสียของอาหาร การถนอม

อาหารและกระบวนการหมกั ภมูคิุมกนัวทิยาเบ้ืองตน กลไกการกอเกดิ

โรคและโรคที่มีอาหารเปนสี่อ สารพิษจากเชื้อรา และเทคนิคจําเปน

สําหรับจุลชีววิทยาและสุขภิบาลอาหาร
 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 เคมีขององคประกอบในอาหาร 3(2-2-5)

  Chemistry of Food Components

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 1406 201 General Chemistry

  เคมีอินทรียในปรากฏการณของอาหาร คุณสมบัติและ

หนาที่ของนํ้าอาหาร คารโบไฮเดรต โปรตีนและเอนไซม ลิปด วิตามิน 

เกลือแร รงควัตถุ สารเติมแตงในอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

อันตรกิริยาในอาหารกับระบบของอาหาร ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของ

อาหาร และปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีในอาหาร

  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

  ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัการและความสาํคัญของ

การแปรรปูอาหาร การจดัการและการเตรยีมวตัถดุบิ การแปรรปูอาหาร

ขัน้ตํา่ กระบวนการดงึนํา้ออก การแปรรูปอาหารโดยใชอุณหภมู ิการเกบ็

รกัษาอาหารดวยการควบคมุบรรยากาศ ตลอดจนหลกัการถนอมอาหาร

โดยการใชวิธีตางๆ 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

  ปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหอาหารไมสะอาดปลอดภัย โรค

และพิษภัยจากการบริโภคอาหารไมสะอาด โรคอาหารเปนพิษจาก

จุลินทรีย สารปนเปอน สารตกคาง สารปนปลอม และสารเจือปนใน

อาหาร หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 

พระราชบัญญัติอาหาร กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับอาหารของไทย

และสากล ระบบการควบคุมความปลอดภยัในอาหาร 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

 หลักการจัดการระบบการบริการอาหารใหถูกหลัก

โภชนาการทัง้ในสถาบนั สถานประกอบการและโรงพยาบาล การวางแผน 

การบริหารงานบุคคลและการเงิน การกํากับ ควบคุมและการประเมิน 

การวางแผนอาคารและอุปกรณ การกําหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ 

การบริการ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ การควบคุมคุณภาพและ

ราคา การจัดทําตํารับและคุณคาทางโภชนาการใหเหมาะกับการผลิต

อาหารจาํนวนมาก การจดัการดานสขุาภบิาลอาหารและความปลอดภยั

ในอาหาร การนําระบบเอชเอซีซีพีไปประยุกตใชในระบบการบริการ

อาหาร การฝกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการดานอาหารและ

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) วิชาบังคับกลุมวิชาสหศาสตรและวิจัย

1406 309 วิทยาระเบียบวิจัยทางโภชนศาสตร  3(3-0-6)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Research Methodology in Nutrition Sciece, 

  Dietetics and Food Safety

  หลักเกณฑเบื้องต นในการทําวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การตั้งคําถามวิจัย สมมติฐานและวัตถุประสงคของการ

วิจัย การออกแบบการวิจัยดานโภชนาการ การกําหนดอาหารและการ

จัดการความปลอดภัยในอาหาร การเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือเสนอ

ขอรับทุนตางๆ การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร เทคนิคตางๆ 

ในการนําเสนอรายงานวิจัยตางที่ประชุม

  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 สัมมนาปญหาพิเศษดานโภชนศาสตร  1(1-0-2)

  การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  Seminar in Special Problem in Nutritional 

  Science, Dietetics and Food Safety

  งานวิจัยและบทความวิชาการดานโภชนาการและการ

กําหนดอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหารที่เกี่ยวของ

ซึง่ตพีมิพในวารสารวชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาต ิการนาํเสนอดวย

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 

  การศึกษาและคนควาป ญหาโดยตนเองทางดาน

โภชนศาสตร การกาํหนดอาหารและอาหารปลอดภยั วเิคราะห วางแผน

การดําเนินงานวิจัย เขียนและนําเสนอโครงรางงานวิจัย การดําเนินการ

วิจัย การวิเคราะหผล การวิจารณผล สรุปผล การเขียนรูปเลมรายงาน

ตามหลักวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานโภชนศาสตร 

การกําหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

  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 ประมวลทางโภชนศาสตร การกําหนดอาหาร 0(0-0-0)

  และอาหารปลอดภัย

  Comprehensives in Nutritional Science, 

  Dietetics and Food Safety

  การสอบประมวลทางดานโภชนศาสตร การกําหนด

อาหารและอาหารปลอดภัย

  Comprehensive examination in Nutritional 

Science, dietetics and food safety
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รายวิชาเอกเลือก

   (1) วิชาเอกเลือกทางดานโภชนาการและการกําหนด

อาหาร

 1406 410  โภชนบําบัดทางการแพทย 2(1-2-3)

  Medical Nutrition Therapy 
เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 304 โภชนาการคลินิก

Prerequisite : 1406 304 Clinical Nutrition

  โภชนาการสําหรับผู ป วยผ าตัดและภาวะวิกฤติ 
โภชนาการสาํหรบัภาวะตดิเชือ้ การกาํหนดอาหารและการใหอาหารทาง
ปากและทางสายใหอาหาร การใหอาหารทางหลอดเลือดดํา การฝก
ปฏิบัติการกําหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคเพ่ือการปองกันและ
รักษาโรค การติดตามและประเมินผลการใหโภชนบําบัด 
  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 โลหิตวิทยา และคลินิกสัมพันธ 3(3-0-6)

    สําหรับโภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร

  Clinical Chemistry Hematology and Clinical

  Correlation for Nutritional Science and Dietetics 

  หลักการพ้ืนฐานและวิธีการตรวจทางเคมีคลินิกและ
โลหิตวิทยา การวิเคราะหและแปลผลของผลการตรวจทางหองปฏิบัติ
การทางเคมีคลนิิกและโลหติวิทยาโดยอางอิงจากคาปกตเิพ่ือการวนิจิฉยั 
การติดตามการรักษา และการปองกัน ไดแก เมแทบอลิซึมและ
ความผิดปกติของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม อิเล็กโทรไลต 
สมดุลกรดดางของเลือด การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ตับออน ไต 
หัวใจ ฮอรโมน และสารพิษในสิ่งสงตรวจ เชน เลือด ปสสาวะ และ
สารคัดหลัง่ คาความสมบรูณของเมด็เลอืด ความผดิปกตเิชงิปรมิาณและ
คุณภาพของเม็ดเลือด และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาการ 
ประวัติ  ผลการตรวจรางกายและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
  Basic principles and procedures of tests 
performed in clinical chemistry and hematology analysis and 
interpretation of laboratory results based on reference values 
for diagnosis, therapeutic monitoring, and prevention 
including metabolism and abnormalities of carbohydrates, 
lipids, proteins, enzymes, electrolytes, acid-base balance, 
function of gastrointestinal system, pancreas, kidney, heart, 
hormones and toxic substances in specimens such as blood 
urine and secretions complete blood count, normal and 
abnormal morphology of blood cells in terms of numbers and 
quality which lead to pathology and integration and analysis 
of the relationship of symptoms, patient history, physical and 

laboratory examinations

 1406 412 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4)

  Pharmacology and Food Toxicology 

  เภสัชวิทยาเบื้องตน จลนพลศาสตรและกลไกของการ

ทํางานของยาที่ใชบอยในชีวิตประจําวัน ยาที่ใชในการรักษาโรคเร้ือรัง

และโรคตดิเชือ้ทีพ่บบอย ผลขางเคยีงของยา แนวคิดท่ัวไปทางพษิวทิยา 

ชนิดของสารพษิตางๆ ในอาหาร กลไกการเกดิพษิ การเปลีย่นแปลงของ

สารพษิในสิง่มชีวิีต สารตานโภชนาการ การกอมะเรง็ การกอกลายพนัธุ 

และการเกิดลูกวิรูป พืชที่เปนพิษและสารพิษอื่นๆ ที่พบไดในอาหาร 

การเกิดสารพิษในกระบวนการผลิตอาหาร ปจจัยทางชีวภาพที่มีผลตอ

การทําลายสารพิษ กลไกการแกพิษ และอันตรกิริยาระหวางอาหารกับ

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 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโภชนศาสตร 2(1-2-3)

  และการกําหนดอาหาร

  Application of Computer Programs in 

  Nutritional Science and Dietetics

  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการประยกุตใชงานคอมพวิเตอร

ดานตางๆ โปรแกรมพืน้ฐาน ไดแก การจดัการฐานขอมลู โปรแกรมดาน

จดัพมิพเอกสาร โปรแกรมทีใ่ชในการคาํนวณ โปรแกรมนาํเสนอขอมลู 

และโปรแกรมประยุกตสําหรับงานทางดานโภชนาการ เชน โปรแกรม

การคํานวณสารอาหาร (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
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1406 414 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคง 2(2-0-4)

  ในอาหาร

  Nutrition Anthropology and Food Security

  แนวคิดพื้นฐานของโภชนาการทางมนุษยวิทยา นิเวศน

ทางมนุษยวิทยาในการแสวงหาอาหาร วิธีการที่ไดมาซึ่งอาหาร การปรุง

และบริโภคตามความเชื่อทางวัฒนธรรมทองถิ่น ความมัธยัสถ ระบบ

อาหาร และความมั่นคงของอาหาร ตลอดจนวิธีการถนอมรักษาอาหาร

ตามประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรม ตอ สัญลักษณนิยม และ

โครงสรางหนาทีน่ยิม ในการเลอืกบรโิภคและไมบรโิภคอาหาร ทีเ่ปนตวั

กําหนดสถานะทางสุขภาพ

  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

1406 415 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐาน 2(1-2-3)

  คุณภาพ

  Development of Food Service System and 

  Standard Quality

  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัโครงสรางระบบโภชนบรกิารใน

ระดับตางๆ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพและ

การขอรบัรองคณุภาพ ระบบไอเอสโอ การประกนัคณุภาพระบบบรกิาร 

และการฝกปฏิบัติจัดทําระบบและการพัฒนาระบบบริการในงาน

โภชนาการ การศึกษาดูงานดานโภชนบริการ

  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  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคไต

  Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney 

  Disease Patients

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  กลไกการเกิดและพยาธิสภาพของโรคไต การวินิจฉัย

คาทางคลีนิกสําหรับผูปวยโรคไต การดูแลและการรักษาผูปวยโรคไต 

การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผูปวย หลักการกําหนด

อาหารสาํหรับผูปวยโรคไต การประเมนิ การตดิตามผลและการวางแผน

ในการใหโภชนบําบัด การฝกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนใน

การดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการคนควางานวจิยัทีเ่กีย่วของ

  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  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคมะเร็ง

  Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer 

  Patients

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  กลไกการเกดิและพยาธสิภาพของโรคมะเรง็ การวนิจิฉยั

คาทางคลินิกสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง การดูแลและการรักษาผูปวยโรค

มะเร็ง การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผูปวย หลักการ

กาํหนดอาหารสาํหรบัผูปวยโรคมะเรง็ การประเมนิ การตดิตามผลและ

การวางแผนในการใหโภชนบาํบดั การฝกปฏิบตัใินการประเมินและการ

วางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการคนควางานวจิยั

ที่เกี่ยวของ

  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
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1406 418  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

  Nutritional Therapy and Dietetic for Patients 

  with Metabolic Syndromes

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  ความสัมพันธของวิถีเมตาบอลิซึมของสารอาหารใน

รางกายมนุษย ปจจัยและพยาธิสภาพของการเกิดโรคในกลุมความผิด

ปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ การวนิิจฉัยคาบงชีท้างคลนิิกสาํหรับ

ผูปวย การดูแลและการรักษาผูปวย การประเมินสภาพและภาวะ

โภชนาการของผูปวย หลักการกําหนดอาหารสําหรับผูปวยที่มีความ

ผดิปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ การประเมิน การติดตามผลและ

การวางแผนในการใหโภชนบาํบดั การฝกปฏบิตัใินการประเมนิและการ

วางแผนในการดแูลในระยะยาวจากกรณศีกึษาและการคนควางานวจิยั

ที่เกี่ยวของ

  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  โภชนบําบัดและการกําหนดอาหารสําหรับ 2(1-2-3)

  ผูปวยโรคติดเชื้อ

  Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious 

  Diseases

เงื่อนไขของรายวิชา : 1406 410 โภชนบําบัดทางการ

แพทย

Prerequisite : 1406 410 Medical Nutrition 

Therapy

  ชนิดและกลไกของการติดเชื้อ พยาธิสภาพและ

การดาํเนนิของโรค คาบงชีท้างคลนิกิทีเ่กีย่วของกบัโรคติดเชือ้ การดแูล

และการรักษา การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู ปวย 

หลักการกําหนดอาหารสําหรับผูปวยโรคติดเชื้อ อันตรกิริยาระหวาง

อาหารและยา การประเมิน การติดตามผลและการวางแผนในการให

โภชนบําบัด การฝกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนในการดูแล

ในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ

  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) วิชาเอกเลือกทางดานวิทยาศาสตรอาหารและอาหาร

ปลอดภัย

 1406 420 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน 2(1-2-3)

  วิทยาศาสตรการอาหาร

  Application of Computer Programs in Food 

  Science

  ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัการประยกุตใชงานคอมพวิเตอร

ดานตางๆ โปรแกรมพืน้ฐาน ไดแก การจดัการฐานขอมลู โปรแกรมดาน

จดัพมิพเอกสาร โปรแกรมทีใ่ชในการคาํนวณ โปรแกรมนาํเสนอขอมลู 

และโปรแกรมประยุกตสําหรับงานทางดานโภชนาการและอาหาร

ปลอดภัย เชน โปรแกรมการคํานวณสารอาหาร (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

  ความสําคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพ

อาหาร คุณลกัษณะคณุภาพของอาหาร การวดัคณุภาพทางกายภาพ ทาง

เคมี ทางจุลชีววิทยาและทางประสาทสัมผัส การเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพอาหาร กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร การควบคุม

คุณภาพอาหารปรุงสําเร็จ การควบคุณการผลิตอาหารสําเร็จรูป ระบบ

การควบคุมคุณภาพและระบบการผลิตอาหารดวยหลักเกณฑและวิธี

การที่ดีในการผลิต ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง

ควบคมุ และระบบไอเอสโอ สากลกฎหมายและขอบงัคบัทางอาหาร และ

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ และปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

อาหาร
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  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

 1406 422 การผลิตและการดัดแปรสูตรอาหาร 3(2-2-5)

  Production and Modification of Diets

 หนวยการผลิต รูปแบบของอาหารทางการแพทย 

สวนประกอบพืน้ฐานในการปรบัสตูรอาหาร การดดัแปรอาหาร ประเภท 

คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ดวยวิธีการทางเคมีและเอนไซม 

หลักการใชและการเติมสารอาหารประเภท เสนใย วิตามินและเกลือแร 

และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การใชและขอจํากัดของสารพรีไบโอติก

และโปรไบโอตกิกับอาหารทางการแพทย เทคนิคในการปรบัสตูรสมดลุ

พลังงาน การดัดแปรสูตรอาหารเฉพาะโรค การควบคุมคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเฉพาะทางการ

แพทย และปฏิบัติการดัดแปรอาหารทางการแพทย

  Unit operation, profiles of medicinal diets, basis 

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 and laboratories in dietary 

modification

1406 423 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ 2(2-0-4)

  และบริการ

  Entrepreneurship in Health Care Products and 

  Services

  การตลาดและเศรษฐศาสตรเบื้องตน หลักการและ

รูปแบบของการประกอบการดานผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ 

การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การบัญชีเบื้องตน หลักการวางแผน

ธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจ แหลงทุนและการ

หาแหลงทุน การวิเคราะหแนวโนมตลาด การบริหารทางการเงินและ

บุคคล กลยุทธในการปรับตัวทางการตลาดของอุตสาหกรรมดาน

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

  ความสําคัญ ประโยชน และประเภทของอาหารเพื่อ

สขุภาพ อาหารจากธรรมชาตเิพือ่สขุภาพ หลกัการบรโิภคอาหาร อาหาร

กลุมใหมๆ ที่มีผลตอสุขภาพ เชน อาหารคลีน อาหารออรแกนิก ฯลฯ 

อาหารฟงกชัน ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ และสารพฤกษเคมี

ตอสุขภาพ

  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 และหนวยการผลิต

ทีใ่ชในกรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร หลกัการทางวศิวกรรมของสมดลุมวล

และสมดุลพลังงาน เทอรไมไดนามิกส การไหลของของเหลว และ

หลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตรสําหรับการประยุกตใชในกรรมวิธีการ

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
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1406 426 การประเมินทางประสาทสัมผัสสําหรับ 2(1-2-3)

  พัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ

  Sensory Evaluation for Nutritional Product 

  Development

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

ผลติภณัฑทางโภชนาการโดยประสาทสมัผสั ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑทางโภชนาการ 

ลกัษณะทางประสาทสมัผสั ความรูสกึ และการรบัรู ปจจัยทีมี่ผลตอการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการวัดผลและประเมินผลทาง

ประสาทสมัผสั การคดัเลอืกและฝกฝนผูทดสอบชมิ การทดสอบความ

แตกตาง การทดสอบความชอบและการยอมรับ การทดสอบ

เชิงพรรณนา สถิติสําหรับการวิเคราะห และการประยุกตใชในการ

ประเมินทางประสาทสัมผัส

  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 กลุมวิชาฝกงาน 

 1406 208 ฝกประสบการณดานโภชนาการชุมชน 3(250 ชั่วโมง)

  และโภชนบริการ

  Professional Practicum in Community Public 

  Health

  การฝกปฏบิตักิารทักษะทางวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน 

โภชนาการชุมชน การจัดการความปลอดภัยในอาหารระดับชุมชน และ

โภชนบริการ

  Practice in community public health skills, basic 

community nutrition, dietetics and food safety in community 

and food services

  

 1406 310 ฝกประสบการณดานโภชนคลินิกและ 3(250 ชั่วโมง)

  การกําหนดอาหาร

  Professional Practicum in Clinical Nutrition 

  and Dietetics

  ฝกปฏบิติัวชิาชพีในคลนิกิโรคตางๆ ทีส่มัพนัธกบัอาหาร 

โดยเนนการประเมินภาวะโภชนาการ การกําหนดอาหาร และ

การวางแผนอาหารใหเหมาะสมกับแตละบุคคล เทคนิคและกิจกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมโรคอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเนนการทํางานกับแพทยเปนสหสาขาวิชาชีพและใช

เทคนิค กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรวมกับ

กิจกรรมอ่ืนๆ ในการบําบัดและรักษา รวมทั้งการประเมินและติดตาม

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 ฝกประสบการณวิชาชีพทางโภชนาการ 3(450 ชั่วโมง)

  และอาหารปลอดภัย

  Professional Practicum in Nutrition and Food 

  Safety

  การจดับริการอาหารในโรงพยาบาล สถานบาํบดั โรงงาน

แปรรูปอาหาร หรือหนวยงานตางๆ โดยนําทักษะที่ไดเรียนมาใชใน

สถานจริง เชนการวางแผนในการผลิตอาหาร โดยมีงบประมาณจํากัด 

การควบคุมการผลิตการสั่งซื้อและการเลือกวัตถุดิบ การบริหารบุคคล

การติดตอประสานงานตลอดจนการจัดบริการอาหาร

  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 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  *** โดยเลอืกเรียนจากรายวชิาใดๆ ในกลุมวชิาใดๆ กไ็ด ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of  Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม)

  (ชื่อยอ)  :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of  Science (Environmental Health)

  (ชื่อยอ)  :  B.Sc. (Environmental Health)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  โปรแกรมปกติ     ไมนอยกวา  146  หนวยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา   ไมนอยกวา  155  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 110  หนวยกิต 119  หนวยกิต

       2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 25  หนวยกิต 25  หนวยกิต

       2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 12  หนวยกิต

       2.3 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

       2.4 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  ไมนอยกวา 43  หนวยกิต 52  หนวยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต  ไมนอยกวา  146  หนวยกิต 155  หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในหลักสูตร

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน 110 หนวยกิต

  นสิติจะตองศกึษาวชิาเฉพาะในหลกัสตูร ซึง่ประกอบดวยกลุม

วิชาตางๆ ดังนี้

  2.1  กลุ มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

25 หนวยกิต

  2.2  กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หนวยกิต

  2.3  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หนวยกิต

  2.4  กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 43 หนวยกิต

  2.1  กลุมวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร จาํนวน 

25 หนวยกิต

 0201 117 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 1

 0201 118 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 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 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 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 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข จํานวน 12 หนวยกิต

 1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4)

  Microbiology for Public Health

 1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4)

  Parasitology for Public Health

 1401 113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน 3(2-3-4)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

 1401 114 โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

      

  2.3 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข  จํานวน 30 หนวยกิต

 1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

 1401 212 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

 1401 213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)

  Health Education and Behavioral Science

 1401 214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องตนสําหรับงานอนามัย 3(2-3-4)

  สิ่งแวดลอม

  First Aid for Environmental Health Field

 1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research

 1401 218 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

 1401 219 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอนามัย 3(240 ชั่วโมง)

  สิ่งแวดลอม

  Environmental Health Practicum

 1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

  ดานสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

  

  2.4 กลุ มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 

43 หนวยกิต

   (1) กลุมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม 

จํานวน 13 หนวยกิต

 1407 311 การสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช 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 การควบคุมสัตวขาปลองและสัตวแทะ 2(2-0-4)

  Arthropod Vectors and Rodents Control

 1407 315 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Toxicology

   (2) กลุมรายวชิาวเิคราะหและประเมินผล จาํนวน 6 หนวยกติ

 1407 321 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Analysis and Impact Assessment

 1407 322 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Analysis and Impact Assessment

   (3) กลุ มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม จํานวน 

17 หนวยกิต

 1407 331 การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 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 การเก็บตัวอยางทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Environmental Health Sampling 

 1407 336 วิศวกรรมพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Engineering Base

 1407 337 การสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  และการประยุกต

  Application of Environmental Modeling

(4) กลุมรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 หนวยกิต

 1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Management Technology

(5) กลุมวจิยั/โครงการอนามยัส่ิงแวดลอม จาํนวน 4 หนวยกิต

 1407 351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Seminar in Environmental Health

 1407 352 ปญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดลอม 3(0-9-0)

  Special Problems in Environmental Health

หม าย เ หตุ  ในกรณี เ ลือกโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชานี้

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  (1) รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป

   ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาท่ีจะเปดขึ้น

ในภายหลัง หรือรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 1407 501 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

 1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม 2(1-3-3)

  Environmental Media for Public Relation

 1407 503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Principle of Environmental Good Governance

 1407 504 การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Field Study in Environmental Health

 1407 505 จิตวิทยาดานอนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health Psychology

 1407 506 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 3(2-3-4)

  Standard for Environmental Management

 1407 507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

  Building and Industrial Sanitation

 1407 508 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health Administration

 1407 509 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่ 2(4-0-2)

  พักผอนหยอนใจ

  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 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 2(2-0-4)

  Environmental Economics and Health

 1407 513 ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 3(2-2-5)

  Environmental Bio-Indicators

 1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสภาวะฉุกเฉิน 3(3-0-6)

  Environmental Health Management in Emergencies

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษ 

ตางๆ ระบบของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองเพิ่ม

รายวิชาลงทะเบียน หมวดวิชาเลือกเสรีอีกอยางนอย 3 หนวยกิต 

ตอผูควบคุมมลพษิแตละระบบ (ตองไดรบัอนุญาตการเปดรายวชิาตาม

แผนของหลักสูตรและอาจารยผูสอนเทานั้น)



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

64

  (2)  รายวิชาเลือกเสรีสําหรับผู ต องการสอบขึ้นทะเบียน

ผูควบคมุมลพษิ ตามระบบของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตองเรียนวิชาเลือกอยางนอย 1 วิชา ดังนี้

   2.1 สําหรับผูสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางนํ้า

 1407 601 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางนํ้า

  Mathematical Modeling in Water Pollution 

  Management and Control

   2.2 สาํหรับผูสอบขึน้ทะเบียนผูควบคุมมลพษิทางอากาศ

 1407 602 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Mathematical Modeling in Air Pollution 

  Management and Control

   2.3 สําหรับผูสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน

 1407 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Mathematical Modeling in Noise Pollution 

  and Vibration Management and Control

   2.4 สาํหรบัผูสอบขึน้ทะเบยีนผูควบคุมมลพิษทางของเสยี

อันตราย

 1407 604 การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย 3(2-3-4)

  ในสิ่งแวดลอม

  Monitoring of Hazardous Waste in Environment

   2.5 สาํหรบัผูสอบขึน้ทะเบยีนผูควบคมุมลพษิทางมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล

 1407 605 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  Mathematical Modeling in Solid Waste and 

  Excreta Management and Control
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

0201 117 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 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 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 

Microbiology for Public Health

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0041 002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0044 xxx กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0045 xxx กลุมวิถีสังคม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

0201 118

 

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2

Mathematics for Health Sciences 2

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

0204 100 ฟสิกสทั่วไป

General Physics

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

0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป

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 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุขศาสตร

Parasitology for Public Health

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

1401 113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐานสําหรับงานสาธารณสุข 

Fundamental Anatomy and Physiology for 

Public Health

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0042 xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

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 212 วิทยาการระบาด

Epidemiology

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

1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม

Environmental Health

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

1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องตนสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดลอม

First Aid for Environmental Health Field

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 335 การเก็บตัวอยางทางดานสิ่งแวดลอม 

Environmental Sampling

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0042 xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0043 xxx กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0044 xxx กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุมที่ 1-5 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401 214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

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

1401 218 การปองกันและควบคุมโรค

Prevention and Disease Control

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

1401 114 โภชนาการ

Nutrition

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 314 การควบคุมสัตวขาปลองและสัตวแทะ

Arthropod Vectors and Rodents Control

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

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 501 ชีวสถิติ

Biostatistics

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0042 xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0045 xxx กลุมวิถีสังคม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุมที่ 1-5 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุมที่ 1-5 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

Health Education and Behavioral Science

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

1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพดานสาธารณสุข

Law and Code of Ethics for Public Health

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 311 การสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช

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 315 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม

Environmental Toxicology

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

1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air Pollution Control

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

1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม

Environmental Management Technology

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

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข

Public Health Administration

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

1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร

Principles of Public Health Research

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 331 การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย

Control of Waste Water Treatment System 

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

1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร

Principles of Food Safety

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

1407 333 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

และการตรวจวัด

Noise Pollution and Vibration Controls and 

Measurement

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

1407 321 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

Environmental Analysis and Impact Assessment

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

1407 337 การสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอมและการประยุกต

Application of Environmental Modeling

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

1407 351 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดลอม

Seminar in Environmental Health

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

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 504 การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม

Field Study in Environmental Health

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

รวม 22 22 22



71

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 322 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสุขภาพ

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 336 วิศวกรรมพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Base

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

1407 352 ปญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดลอม

Special Problems in Environmental Health 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 xxx วิชาเลือกเสรีที่เปดในมหาวิทยาลัยฯ

(สําหรับผูที่จะสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษดานตางๆ 

ตามที่หลักสูตรกําหนดไว)

- - 3(2-3-4)

รวม 11 11 14

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 219 การฝกประสบการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม

Environmental Health Practicum

3 (240 ชั่วโมง) - 3 (240ชั่วโมง)

กลุมวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม

0199 499 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

- 9(0-40-0) -

รวม 3 9 3



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

72

คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 110 หนวยกิต

  2.1  กลุ มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

25 หนวยกิต

  2.2  กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หนวยกิต

  2.3  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หนวยกิต

  2.4  กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 43  หนวยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  2.1  กลุมวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร จาํนวน 

25 หนวยกิต 

 0201 117 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 1

 ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนั อนพุนัธของฟงกชนั

ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

  Limits and continuity of functions, derivatives 

of functions of one variable and applications, integrals and 

applications

 0201 118  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 117 คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1

Prerequisite : 0201 117 Mathematics for 

Health Sciences 1

  ฟงกชนัหลายตวัแปร ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนั

หลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

  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 

 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมี ปริมาณ

สารสมัพันธ เทอรโมไดนามิกส จลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส 

สารและสถานะของสารเคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และชีวเคมีเบื้องตน

  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

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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

ทางวิทยาศาสตร สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว 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

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 110 

ชีววิทยา 1
  Experiments concurrence with 0203 110 Biology 1

  

 0204 100  ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

  General Physics

  การเคลื่อนที่ อุณหพลศาสตร ของไหล ไฟฟาและ

แมเหล็ก คลื่น แสงและทัศนศาสตร   เ สียง สมบัติของสสาร 

ฟสิกสนิวเคลียร ฟสิกสยุคใหม

  Motion, thermodynamics, fluids, electricity and 

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

matter, nuclear physics, modern physics

  

 0204 190  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-1)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 02014 100 ฟสิกสทั่วไป หรือ

อาจเรียนพรอมกันได

Prerequisite : 02014 100 General Physics 

or co-requisite

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 100 

ฟสิกสทั่วไป

  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

  ความสมัพนัธในหมูสิง่มชีวีติและความสมัพนัธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต การประยุกตทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใชศึกษา

ปญหาสิ่งแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

  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

 ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ทางชีวเคมี 

เพือ่ใชในการศกึษาโครงสราง หนาท่ี และสมบัติของสารชวีโมเลกลุตางๆ 

  Fundamental experiments in biochemical 

techniques to studies the structure functions and properties 

of biomolecules

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

 โครงสราง หนาท่ี คุณสมบัติ และเมแทบอลิซึมของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรด นิคลีอิค เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน ความสมัพันธและระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ 

ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม โรคท่ีพบบอยในประเทศไทย 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 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หนวยกิต

 1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  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

  สัณฐานวิทยาและการจําแนก ลักษณะการเจริญเติบโต 

และพันธุกรรม ความสัมพันธของ จุลชีพกับมนุษยและสิ่งแวดลอม 

การเกิดโรค การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว สาหราย 

และระบบภูมิคุมกันของรางกาย

  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 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 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 ไดแก โปรโตซัว หนอนพยาธิ เห็บ 

ไร และแมลง ซ่ึงอาศยัอยูกับคน โดยเนนเกีย่วกบั ปรสติทีพ่บบอย และ

กอใหเกิดหรือเปนตัวนําโรคที่สําคัญในประเทศไทย ในหัวข อ

การกระจายทางภูมิศาสตร รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต และการระบาด 

กลไกการเกิดโรคพยาธิวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การรักษา 

การปองกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้น สาธิต รูปราง ลักษณะ ของปรสิต

และตัวใหอาศัยตางๆ รวมทั้งวิธีเก็บ การรักษาสภาพ และการตรวจหา

ปรสิตจากสิ่งสงตรวจตางๆ 

  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

  

 1401 113  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน  3(2-3-4)

  สําหรับงานสาธารณสุข 

  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

  โครงสรางหนาที่ กลไกพลวัติการทํางานของเซลล และ

เน้ือเยื่อตางๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกลามเน้ือ ระบบ

ประสาท ระบบการไหลเวยีนเลอืด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบ

ขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และอวัยวะสัมผัสพิเศษของ

มนุษย
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  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

 1401 114  โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของโภชนาการ อาหาร 

สารอาหาร อาหารบาํบดัโรค โภชนาการเพือ่การปองกนัโรค สงเสรมิและ

ฟนฟูสุขภาพ ปญหาดานโภชนาการ การประยุกตความรูและฝกปฏิบัติ

ดานโภชนาการในการปฏิบัติงานชุมชน

  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  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข จํานวน 30 หนวยกิต

 1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

  แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข ภาวะผูนํา

และการบริหารจัดการงานสาธารณสุข การจัดองคกรสาธารณสุข 

การวางแผนกลยุทธดานสาธารณสุข การบริหารงานบุคคลและ

ทรพัยากรเทคโนโลยดีานสาธารณสขุ งบประมาณดานสาธารณสขุ ระบบ

สารสนเทศดานสาธารณสุข และระบบการรายงานดานสาธารณสุข 

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 จุลชีววิทยาสําหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

  แนวคิดวิทยาการระบาด ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สิ่งกอโรค และสภาพแวดลอมตอการเกิดโรค การกระจายของโรคติด

เชือ้และโรคไรเชือ้ การปองกนั การสบืสวน การเฝาระวงั 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  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)

  Health Education and Behavior Science

  แนวคิด และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ หลักและวิธีการสอนสุขศึกษา การ

ประยุกตใช 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

  

 1401 214  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

  แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ความสาํคญัของการดแูลปญหาสขุภาพจากการประกอบอาชพี หลกัการ

ปองกันและแกไขอันตรายจากการประกอบอาชีพ สุขอนามัยและ

มาตรการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ การระบายอากาศ พษิวทิยาจากโรงงานและสถานประกอบ

การ การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย

และบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  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
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 1401 215  อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญ ของการอนามัย

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม 

การควบคุมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดแก การสุขาภิบาลอาหารการจัดการนํ้าสะอาด 

การกําจัดสิ่งขับถาย การจัดการมูลฝอย การบําบัดนํ้าเสีย การควบคุม

และปองกันแมลงและสัตวแทะ 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 การบําบัดรักษาเบื้องตนสําหรับงานอนามัย 3(2-3-4)

  สิ่งแวดลอม

  First Aid for Environmental Health Field

 ความหมาย ประเภท และสาเหตุอุบัติภัยสวนบุคคล 

สิ่งแวดลอม และสาธารณภัยในสถานประกอบการ ขอบเขต อันตราย 

ความรนุแรง การวางแผนดําเนินการเตรยีมรับสถานการณ การควบคุม

ปองกนั หลกัการรวมทัง้แนวทางปฏิบัตใินขณะเกดิและหลงัเกดิอบัุติภัย

ประเภทตางๆ รวมทัง้การฝกปฏบิตั ิการจดัเตรยีม ใชเครือ่งมอื การชวย

เหลือสงเคราะห ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย ผูประสบอุบัติภัยตางๆ 

  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 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research 

 ความหมาย หลกัการ ประเภทของการวิจยั กระบวนการ

วิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย การวิเคราะหทางสถิติ การตีความ การทํา

โครงรางวจิยัในงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม การดาํเนนิการวจิยัและ

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 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การปองกัน

กอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการโรคในครั้งตอไป 

ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ รวมทั้งโรคอุบัติใหม โรคที่มีสาเหตุ

เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดลอม

  Concept of natural history of disease, 

pre-pathogenesis pathogenesis period prevention and control, 

including communicable, non-communicable and emerging 

diseases

  

 1401 219 การฝกประสบการณวิชาชีพ  3(240 ชั่วโมง)

  ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

  Environmental Health Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา : ทกุรายวชิาทีก่าํหนดในหลกัสตูร

Prerequisite : All subjects in Program

  การประยกุตใชความรูดานอนามยัสิง่แวดลอมทีเ่รยีนมา 

ในการฝกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน 

การฝกทักษะ ประสบการณ การเรียนรูและแกไขปญหาเฉพาะหนาได

ดวยตนเอง

  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)

  ดานสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

  ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชีวติ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัยและความปลอดภัย การประยุกตหลักกฎหมายในการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุข ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข จรรยาบรรณวิชาชีพดาน

สาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ
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 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  กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 43 หนวยกิต

   (1) กลุมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

จํานวน 13 หนวยกิต

 1407 311  การสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช 3(2-3-4)

  Water Supply Sanitation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ความหมายและลักษณะของน้ําสะอาด การเตรียมนํ้า

จากแหลงนํ้าจืดตางๆ การพัฒนาแหลงนํ้าจืดเพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับ

การอุปโภคและบริโภค โรคท่ีเกิดจากนํ้าเปนสื่อกับผลกระทบดาน

สุขภาพอนามัย มาตรฐานนํ้าดื่มนํ้าใช ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชนํ้า 

การปรับปรุงคุณภาพนํ้า การทําลายเชื้อโรคในนํ้า การจัดหานํ้าสะอาด

ใหชุมชน การเฝาระวังคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า การตรวจวิเคราะห

คุณภาพนํ้าและการสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช

  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 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ผลกระทบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตอสุขภาพอนามัย

และสิง่แวดลอม ชนดิ ปรมิาณ คณุสมบตัแิละแหลงกาํเนดิ การคํานวณ

อตัราเพิม่ประชากร การจดัการมลูฝอย (การเกบ็กกั การเกบ็ขน การขน

ถาย การขนสง และการกําจัด) หลักในการลดปริมาณมูลฝอย วิธีการ

รวบรวมและกาํจดัสิง่ปฏิกลูท้ังในเขตเมืองและชนบท การบรหิารจดัการ

สิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนด รวมท้ังทําการทดลองที่

สอดคลองกับเนื้อหาขางตน

  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

  

 1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4)

  Principles of Food Safety

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  อนัตรายจากอาหารตอสุขภาพ โรคทีเ่ก่ียวของกบัอาหาร 

สารพิษที่ปนเปอนในอาหาร ความเปนพิษในอาหาร อาหารเปนพิษและ

การตดิเชือ้จากอาหาร การระบาดของโรคทีม่อีาหารเปนสือ่ ปจจยัทีท่าํให

อาหารเปนพิษ การสุขาภิบาลอาหาร การตรวจสอบการสัมผัสและจัด

เก็บอาหาร การควบคุมความสะอาดของอาหาร กฎขอบังคับตางๆ 

เกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหาร คณุภาพมาตรฐานอาหารบรโิภค การฝกปฏบิตัิ

งานดานความปลอดภัยของอาหารทั้งในและนอกสถานที่

  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 การควบคุมสัตวขาปลองและสัตวแทะ 2(2-0-4)

  Arthropod Vectors and Rodents Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ชนิด ชีววิทยา นิเวศวิทยา บทบาทในการแพรกระจาย

โรคของสัตวขาปลองและสัตวแทะที่มีความสําคัญทางการแพทยและ

สาธารณสุข การจําแนก เทคนิคในการสํารวจ และการควบคุมสัตวขา

ปลองและสัตวแทะ 

  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 
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 1407 315  พิษวิทยาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

  Environmental Toxicology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ศกึษาหลกัการท่ัวไปทางพษิวทิยา ความสมัพันธระหวาง

ปริมาณของสารพิษและการตอบสนองของรางกาย กลไกการเกิดพิษ 

การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังอันนําไปสูการเกิดลูกวิรูป 

การกลายพันธุ และการเปนมะเร็ง สารพิษที่พบแพรหลายในงาน

เกษตรกรรม เชน ยาฆาแมลง โลหะหนกั และมลพษิทางอากาศ คอืกาซ

พิษ และไอระเหย คามาตรฐานและการประเมินระดับอันตราย 

  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) กลุมรายวชิาวเิคราะหและประเมนิผล จาํนวน 6 หนวยกิต

 1407 321 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Analysis and Impact Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  วธิกีารพืน้ฐานในการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอม

ทัง้ทางตรงและทางออม ผลกระทบจากโครงการพฒันาดานตางๆ ทัง้ทาง

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การขนสง และการชลประทาน ผลกระทบ

ที่มีตอดิน นํ้า อากาศ สิ่งมีชีวิต วงจรอาหาร ความสมดุลทางธรรมชาติ 

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนที่หลักการ วิธีการ

ดําเนินการ การจัดขอบเขตงาน การกลั่นกรองขอมูล การคาดการณใน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ 

  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 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Analysis and Impact Assessment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  หลักการ ความสําคัญ วิธีการประเมินผลกระทบและ
ความเสี่ยงทางดานสุขภาพของมนุษย การวางแผนเพื่อหามาตรการ
ปองกันและแกไขเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยง การสื่อสารดาน
ความเสี่ยง กรณีศึกษา 
  Principles, significance, Health impact and risk 
assessment methods; planning for preventive and mitigation 
measures; risk communication; case studies
  
   (3)  กลุ มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม จํานวน 

18 หนวยกิต

 1407 331 การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 3(2-3-4) 

  Control of Wastewater Treatment System

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  แหลงกําเนิดนํ้าเสียที่มีผลตอสุขภาพอนามัย ปริมาณ
และคุณสมบัติ วิธีการรวบรวมและกําจัดทั้งในเขตเมืองและชนบท 
แนวคิดการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ ระบบการสูบนํ้าและการเลือกใช 
การออกแบบและปจจัยพื้นฐานในการควบคุมระบบ ปญหาและ
การแกไขปญหาในการเดินระบบตางๆ การจัดการควบคุมระบบบําบัด
นํ้าเสีย ตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่กําหนด 
  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 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  องคประกอบของอากาศ สารมลพิษในอากาศ การเกิด
มลพิษทางอากาศและแหลงที่มาของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม สุขภาพมนุษย สัตว พืช และทรัพยสิน การเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะหสารมลพิษทางอากาศ หลักการทาง
อุตุนิยมวิทยา การฟุงกระจายของมลพิษในอากาศ มาตรการในการ
จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทั้งทางวิชาการและกฎหมาย 
บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  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 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ผลกระทบของเสียง ความสั่นสะเทือน เสียงในชุมชุน

และเสยีงทีก่อใหเกดิความราํคาญ ความสัน่สะเทอืนจากถนนหรอืแหลง

อุตสาหกรรม การเฝาระวังและตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือน 

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

  แหลงกําเนิด คุณลักษณะ การจัดเก็บ การขนสง 

การกําจัด และการลดปริมาณขยะอันตราย เทคโนโลยีการบําบัดและ

การกําจัด การประเมินผลกระทบดานการจัดการขยะอันตรายตอ

สุขภาพอนามัย ระบบการเก็บคืนทรัพยากร การประเมินคาความเสี่ยง 

และการบาํบดับรเิวณปนเปอนของเสยีอนัตราย การจดัการกากของเสยี

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

 1407 335 การเก็บตัวอยางทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Environmental Health Sampling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  การฝกปฏิบัติเพื่อการเก็บตัวอยางดานทางฟสิกส เคมี 

และชีววิทยา ของสิ่งแวดลอม ดานนํ้า อาหาร อากาศ เสียง และสารมี

พิษอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย และงานอนามัย

สิ่งแวดลอม ตามเกณฑมาตรฐาน 

  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  วิศวกรรมพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

  Environmental Engineering Base

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ความรู พื้นฐานวิศวกรรมที่ เกี่ยวของและนํามาใช

ประโยชนในงานอนามัยสิ่งแวดลอม เช น คุณสมบัติของวัตถุ 

การทดสอบมาตรฐาน การไหลของเหลวในทอ การออกแบบระบบอยาง

งาย การดูแลและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 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  การสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  และการประยุกต 

  Application of Environmental Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  พื้ นฐานการสร  า งแบบจํ าลองทางสิ่ งแวดล อม 

ความสัมพนัธระหวางระบบตางๆ ของสิง่แวดลอม เทคนิคการสรางแบบ

จาํลอง การใชการของแบบจาํลอง ฝกปฏิบตัแิบบจาํลองทางสิง่แวดลอม

ที่ใชคอมพิวเตอรที่นิยมใชในปจจุบัน 

  Basic in environmental modeling, relationship 

between environmental systems, technique in environmental 

model, validation of the model, practice of current computerized 

environmental modeling
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  (4) กลุมรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 หนวยกิต

 1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

 Environmental Management Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ปญหาของสาเหตมุลพษิ สถานการณทรพัยากรธรรมชาติ

และภาวะมลพิษในปจจุบัน ประเภทของเทคโนโลยี ลักษณะของ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ศึกษาและ

วิเคราะห เทคโนโลยีในการควบคุมและบําบัดมลพิษทางอากาศ เสียง 

นํ้า 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/โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 

4 หนวยกิต

 1407 351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Seminar in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  คนควา วิเคราะห และนําเสนองานวิจัยดานอนามัย

สิง่แวดลอมทัง้ในและตางประเทศ ในปญหาทีส่นใจ การนาํเสนอผลการ

ศึกษา การอภิปราย ในชั้นเรียนในรูปแบบของการสัมมนา และจัดทํา

รายงานสงอาจารยที่ควบคุมตามที่มอบหมาย

  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

 1407 352  ปญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดลอม 3(0-9-0)

  Special Problems in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข อเฉพาะทางด านอนามัย

สิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาดวยตนเอง การฝกฝนทักษะในการ

คนควาขอมลู การวางแผนวจิยั การเขยีนโครงรางการวิจยั การเกบ็และ

วิเคราะหขอมูล การประมวลความรูที่ไดเปนรายงาน การเขียนรายงาน

และนําเสนองานในรูปแบบบรรยาย

  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

  

   กรณเีลอืกโปรแกรมสหกจิศกึษา ใหลงทะเบยีนเรยีนเพิม่

รายวิชานี้

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดย

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา

นสิติใหมคีวามรูทางวชิาการและทักษะทีเ่กีย่วของกบัการทาํงานในสถาน

ประกอบการ การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ การสงัเกต 

การตดัสนิใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความ

ตองการของสถานประกอบการ 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  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาที่เปดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  3.1  รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป ดังนี้

 1401 501  ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

  ความสําคญัของชวีสถติ ิการนาํเสนอขอมลู การพรรณนา

ขอมลู ความนาจะเปน การแจกแจงของตวัอยาง การทดสอบสมมตฐิาน 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน ทดสอบ

ไคสแควร สถิตินอนพาราเมตริก ประชากร และกลุมตัวอยาง

  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
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1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม  2(1-3-3)

  Environmental Media for Public Relation

  หลักการ แนวคิด กลยุทธ วิธีการประชาสัมพันธและ

สื่อรูปแบบตางๆ การนําหลักการของการประชาสัมพันธมาประยุกตใช

ในงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางความสัมพันธกับบุคคลและ

ชุมชน มีการฝกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม

  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 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Principle of Environmental Good Governance 

 กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม 

ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของ 

ทั้งในดานมาตรการและการบังคับใช เพื่อการแกไขปญหา การปองกัน 

และการจดัการสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ในระดบัทองถิน่ 

ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งจริยธรรมของบุคคลและองคกรในการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

  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

 1407 504  การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  1(0-3-0) 

  Field Study in Environmental Health

 การศึกษา การสังเกต การดําเนินงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมของภาคอุตสาหกรรมและราชการ กฎขอบังคับ และ

กฎหมายของการสขุาภบิาลของประเทศไทยและสากลในสถานประกอบ

การที่เกี่ยวของ 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  จิตวิทยาดานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

  Environmental Health Psychology 

  ความสมัพันธระหวางมนษุยกบัส่ิงแวดลอม กระบวนการ

ทางจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความเจ็บปวย 

สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดี พฤติกรรมเสี่ยงอัน

เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ และการปรับพฤติกรรม 

การประเมินบทบาทของการรับรู สังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพสวนบุคคล

  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  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  3(2-3-4)

  Standards for Environmental Management

  ระบบมาตรฐานการจัดการในสถานประกอบการ 

ขอกําหนดของระบบการจัดการ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ฉลากเขียว หลักเกณฑวิธีการที่ดีใน

การผลติ ระบบการจดัการคณุภาพดานความปลอดภยั มาตรฐานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการพลังงาน

ตามมาตรฐานสากล ความรับผิดชอบตอสังคม 

  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 าลสํ าหรับบ  านพักอาศัย 

สถานทาํการ และโรงงาน ซึง่อาจมอีนัตรายตอสขุภาพ และความเปนอยู

ของผู พักอาศัย ผู ประกอบการและผูใชสถานที่นั้นๆ การควบคุม

สถานการณอันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพใหมีสภาวะที่

เหมาะสม ที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผูปฏิบัติงานและ

ไมกอใหเกดิมลพษิตอสภาพแวดลอมภายนอก มาตรการทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับงานสุขาภิบาลอาคาร สถานทําการ 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
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 1407 508  การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

  Environmental Health Administration

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  หลักการบริหารงานอนามัยส่ิงแวดลอม อํานาจหนาที่

การดําเนนิงานของหนวยงาน กฎหมาย บทบัญญติัตางๆ ท่ีเกีย่วของกบั

งานอนามัยส่ิงแวดลอม และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

  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)

  พักผอนหยอนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

 ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของสถานบริการ

และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล 

การควบคมุและปองกันโรค รวมทัง้อันตรายจากสถานบรกิารและสถานทีพ่กั

ผอนหยอนใจ ตลอดจนการจัดทําโครงการเพื่อฝกอบรมผูประกอบการ 

  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

 1407 510 อันตรายจากรังสีและการควบคุม 3(3-0-6)

  Radiological Hazards and Control

 ความสําคัญของรังสี ชนิด แหลงกําเนิดรังสีและ

กัมมันตภาพรังสี คุณสมบัติของรังสี ขนาดดูดกลืนแสง และการตรวจ

จบัและการตรวจวดัระดบัของรงัส ีผลของรงัส ีการประเมิน การปองกนั

และการควบคมุอันตรายจากรงัส ีเหตกุารณและสถานการณปญหาจาก

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 และลักษณะของสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

เนนในดานสูตรเคมี กลไกการเกิดพิษของสารเคมีตอสุขภาพอนามัย 

การจําแนกชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวนําโรค ผลกระทบของ

สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวนําโรคที่มีตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและ

สิ่งแวดลอม การปองกันอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน หลกัปฏบิตัทิีดี่เกีย่วกบัการใชสารกาํจดัศตัรู

พืชและสัตวนําโรค ฉลากและการเขียนฉลาก กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

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 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 2(2-0-4)

  Environmental Economics and Health

  ความรู  เบื้องต นเ ก่ียวกับเศรษฐศาสตร สุขภาพ

และสิ่งแวดลอม การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการประเมิน

ผลกระทบทางสิง่แวดลอมสาํหรบัโครงการพัฒนาทางดานเศรษฐกจิและ

สังคม เพื่อกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ 

  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 ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

  Environmental Bio-Indicators

  ความหมาย ขอบเขต และหลกัการของดชันชีีว้ดัคณุภาพ

สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ สุขภาพ ชนิดและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่

สามารถเปนดัชนีชีวภาพสิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง การระบุ

เอกลักษณ และการแปลขอมูล การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการและ

ภาคสนามเพื่อการตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

  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
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 1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสภาวะฉุกเฉิน  3(3-0-6)

 Environmental Health Management in Emergencies

  ความหมาย ประเภทความรนุแรง ขอบเขตอนัตรายและ

สาเหตุของสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ 

การควบคุมปองกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและ

หลงัสาธารณภยัประเภทตางๆ รวมทัง้การฝกปฏบิตั ิการจดัเตรยีมรวม

ทั้งการใชเครื่องมืออยางงายๆ การบันทึกสถานการณดวยภาพถาย 

การฝกปฏิบัติการชวยเหลือสงเคราะห ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย 

ผูประสบสาธารณภัยตางๆ 

  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 รายวิชาเลือกเสรีสําหรับผู ต องการสอบขึ้นทะเบียน

ผูควบคุมมลพิษ ดังนี้

   (1) สําหรับผูจะสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางนํ้า

 1407 601 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางนํ้า 

  Mathematical Modeling in Water Pollution 

  Management and Control 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 331 การควบคุมระบบ

บําบัดนํ้าเสีย

Prerequisite : 1407 331 Control of Waste-

water Treatment System

  หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลอง

คณุภาพนํา้ ขอมลูท่ีตองการสาํหรบัแบบจาํลองคุณภาพนํา้ หลกัการและ

เทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการและ

ควบคุมมลพิษทางนํ้า การจัดการควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย การศึกษา

กรณีตัวอยางนอกสถานที่

  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) สาํหรบัผูจะสอบขึน้ทะเบียนผูควบคมุมลพษิทางอากาศ

 1407 602  แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ  3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Mathematical Modeling in Air Pollution 

  Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 332 การควบคุมมลพิษ

ทางอากาศ

Prerequisite : 1407 332 Air Pollution 

Control

  หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลอง

คุณภาพอากาศ ขอมูลที่ตองการสําหรับแบบจําลองคุณภาพอากาศ 

อุตุนิยมวิทยาสําหรับมลพิษทางอากาศเบื้องตน แบบจําลองคุณภาพ

อากาศสําหรับแหลงกําเนิดแบบจุดและแบบเสน แบบจําลองแหลง

กําเนิดและผูรับ การประยุกตแบบจําลองคุณภาพอากาศสําหรับการ

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) สําหรับผูจะสอบขึน้ทะเบยีนผูควบคมุมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน

 1408 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 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

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่น

สะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่แหลง

กําเนิด ทางผาน และผูรับ มีการศึกษากรณีตัวอยางนอกสถานที่

  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 

  



83

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

   (4) สําหรับผูจะสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางของ

เสียอันตราย

 1407 604  การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย  3(2-3-4) 

  ในสิ่งแวดลอม

  Monitoring of Hazardous Waste in Environment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 334 การควบคุมและ

จัดการของเสียอันตราย 

Prerequisite : 1407 334 Control and 

Management of Hazardous 

Waste

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรในการจัดการของเสียอันตราย การจัดเก็บ การขนสง 

การกําจัด และการลดปริมาณขยะอันตราย แบบจําลองการประเมินคา

ความเสี่ยง และการบําบัดบริเวณปนเปอนของเสียอันตราย การศึกษา

กรณีตัวอยางนอกสถานที่

  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) สําหรับผู จะสอบขึ้นทะเบียนผู ควบคุมมลพิษทาง

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 1407 605 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ  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

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชนิด ปริมาณ 

คุณสมบัติและแหลงกําเนิด การศึกษากรณีตัวอยางนอกสถานที่

  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)

  (ชื่อยอ) : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

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

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

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 148 หนวยกิต แนวทางในการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรนิสิตตองเรียน

ในหมวดศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาเอกเหมือนกันทุกคน แตในกลุมวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน

ไดตามความถนัด

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  กลุมวิชาภาษาศาสตร  10 หนวยกิต

  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  10 หนวยกิต

  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  10 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  112 หนวยกิต

  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  20 หนวยกิต

  วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข  12 หนวยกิต

  วิชาชีพทางสาธารณสุข  33 หนวยกิต

  วิชาชีพเฉพาะสาขา  47 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   รวมจํานวนหนวยกิต  148 หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 
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โครงสรางหลักสูตร
 โครงสรางหลกัสตูรแบงเปนหมวดวชิาทีส่อดคลองกับท่ีกาํหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดงันี้

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 112 หนวยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  20 หนวยกิต

  2.2 วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข  12 หนวยกิต

  2.3 วิชาชีพทางสาธารณสุข  33 หนวยกิต

  2.4 วิชาชีพเฉพาะสาขา  47 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 148 หนวยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

86

รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 112 หนวยกิต

นิสิตจะตองศึกษาวิชาเฉพาะในหลักสูตรซึ่งประกอบดวยวิชา

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร   วิชาแกนร วมทาง

สาธารณสุขศาสตร วิชาบังคับของแตละวิชาเอกและวิชาบังคับเลือก 

รายละเอียดดังนี้

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

   และคณิตศาสตร  20 หนวยกิต

  2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12  หนวยกิต

  2.3  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

  2.4 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 47  หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   20 หนวยกิต

 0201 100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 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 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

  Organic Chemistry  Laboratory

 0204 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General  Physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-0)

  General  Physics  Laboratory

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Biochemistry

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory 

  2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12  หนวยกิต

 1401 101 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health 

 1401 102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน    3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology 

  for Public Health

 1401 103  ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุขศาสตร 3(2-2-5)

  Parasitology for Public Health

 1401 104 โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

  2.3 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

 1401 201 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

 1401 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

 1401 203 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 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 อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 1401 207 การบําบัดรักษาเบื้องตน 3(3-0-6)

  First Aid

 1401 208 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research  

 1401 209 การปองกันและควบคุมโรค 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)

  ดานสาธารณสุข 

  Law and Code of Ethics for Public Health

  2.4 กลุ มวิชาชีพเฉพาะสาขา (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย)     47 หนวยกิต

 1408 101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Principles of Industrial Safety

 1408 102 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน 3(3-0-6)

  Ergonomics and Work Physiology

 1408 103 การปองกันอัคคีภัยและการโตตอบเหตุฉุกเฉิน 3(2-2-5)

  Fire Prevention and Emergency Response 
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 1408 104 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 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 หลักการวิศวกรรมสําหรับงาน 2(2-0-4)

  ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  Principles of Engineering for 

  Occupational Health and Safety

 1408 108 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห 2(1-2-3)

  ทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

  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 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  Occupational Health Administrations

 1408 112 อาชีวเวชศาสตร 3(3-0-6)

  Occupational Medicine

 1408 113 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-3-0)

  Seminar in Occupational Health and Safety 

 1408 114 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 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 

  ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

  Occupational Health, Safety and 

  Environmental Quality Standards

  and Management System

 1408 117 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอม 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 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 3(240 ชั่วโมง)

  Professional Field Practicum

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

 1408 201 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง 3(3-0-6)

  และความสั่นสะเทือน

  Noise Pollution and Vibration Controls 

  Technology 

 1408 202 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร 3(3-0-6)

  Industrial Psychology for Organization 

  Development

 1408 203 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)

  Hazardous Waste Management Technology

 1408 204 ความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6)

  Construction Safety

 1408 205 ระบบความปลอดภัยในคลังสินคา 3(3-0-6)

  Safety System for Warehouse

 1408 206 ความปลอดภัยในการขนสง 3(3-0-6)

  Transportation Safety

 1408 207 สารสนเทศเพื่อการจัดการดานความปลอดภัย  3(3-0-6)

  Information for Safety Management
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สําหรับนิสิตรหัส 64 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม 2

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร

0201100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1

Mathematics for Science 1

4(4-0-8)

0202100 เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6)

0202190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 

1401 101 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข

Microbiology for Public Health

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรและ

คณิตศาสตร

0204 100 ฟสิกสทั่วไป  

General Physics

3(3-0-6)

0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 

General Physics Laboratory

1(0-3-0)

0202 221 เคมีอินทรีย 

Organic Chemistry

3(3-0-6)

0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

Organic Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 

1401 103 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข

Parasitology for Public Health

3(2-2-5)

1401 102 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยาพืน้ฐานสาํหรบังานสาธารณสขุ

Fundamental Anatomy and Physiology for 

Public Health

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 22
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร

1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry

3(3-0-6)

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 202 ระบาดวิทยา 

Epidemiology

3(3-0-6)

1401 206 อนามัยสิ่งแวดลอม

Environmental Health

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 22

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401 104 โภชนาการ

Nutrition

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 204 ชีวสถิติ

Biostatistics

3(3-0-6)

1401 207 การบําบัดรักษาเบื้องตน

First Aid

3(3-0-6)

1401 205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

3(3-0-6)

1401 209 การปองกันและควบคุมโรค

Disease Prevention and Control

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชพีบงัคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 104 สุขศาสตรอุตสาหกรรม

Industrial Hygiene

3(3-0-6)

1408 105 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

Industrial Process and Hazard

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 203 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

Health Education and Behavioral Science

3(3-0-6)

1401 211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพดานสาธารณสุข 

Law and Code of Ethics for Public Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชพีบงัคบั (วิชาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 108 การเกบ็ตวัอยางและการวเิคราะหทางสุขศาสตรอตุสาหกรรม

Industrial Hygiene Sampling and Analysis

2(1-2-3)

1408 110 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

Risk Assessment and Management

3(2-2-5)

1408 111 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย

Occupational Health Administrations

2(2-0-4)

1408 116 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

Occupational Health, Safety and Environmental 

Quality Standards and Management System

2(2-0-4)

1408 117 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

Public Health Environment Occupational Health 

and Safety Laws

2(2-0-4)

1408 118 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดการ

Health Risk Assessment and Management

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 201 การบริหารงานสาธารณสุข

Public Health Administration

3(3-0-6)

1401 208 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร

Principles of Public Health Research 

3(3-0-6)

1401 210 การปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม

Community and Industrial Plant Study and Practice

3(240 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาชพีบังคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 102 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน

Ergonomics and Work Physiology

3(3-0-6)

1408 103 การปองกันอัคคีภัยและการโตตอบเหตุฉุกเฉิน

Fire Prevention and Emergency Response

3(2-2-5)

1408 106 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

Occupational Toxicology

3(3-0-6)

1408 112 อาชีวเวชศาสตร

Occupational Medicine

3(3-0-6)

1408 114 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย

Practice in Industrial Hygiene and Safety

1(0-3-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 22
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชพีบงัคบั (วิชาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Principles of Industrial Safety

2(2-0-4)

1408 107 หลักการวิศวกรรมสํ าหรับงานด  านอาชี วอนา มัย

และความปลอดภัย 

Principles of Engineering for Occupational Health 

and Safety

2(2-0-4)

1408 109 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม

Industrial Ventilation 

3(3-0-6)

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 (ตองลง 3 หนวยกิต)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร

Industrial Psychology for Organization Development

3(3-0-6)

1408 207

เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี (ตองลง 3 หนวยกิต)

สารสนเทศเพื่อการจัดการดานความปลอดภัย 

Information for Safety Management

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชพีบงัคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 119 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

Professional Field Practicum

3(240

ชั่วโมง)

รวมจํานวนหนวยกิต 3
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 112  หนวยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  20  หนวยกิต

  2.2 วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12  หนวยกิต

  2.3 วิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

  2.4 วิชาชีพเฉพาะสาขา 47  หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6  หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก (วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)  

   20 หนวยกิต

 0201 100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)

  Mathematics for Science 1

  ลิมิตและความตอเนื่องการหาอนุพันธและอินทิกรัล

ของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันลอการิทึมฟงกชัน

ชี้กําลัง เทคนิคของการอินทิเกรต ลําดับอนุกรมและการประยุกต

  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 

  โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมีปริมาณ

สารสัมพันธ เทอรโมไดนามิกส จลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุล

กรด-เบส สารและสถานะของสารเคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และชีวเคมี

เบื้องตน

  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

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 100 

เคมีทั่วไป

  Experiment designed to control with 0202 100 

General Chemistry

 0202 221 เคมีอินทรีย  3(3-0-6)

  Organic Chemistry 

  โครงสราง และปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารเคมี

ตางๆ เชน อัลเคน อัลคีน อัลคายน ไดอีน เบนซีน อารีนอัลคิลเฮไลด 

อัลกอฮอล และฟนอล อีเธอรและเอพอกไซด อัลดีไฮลและคีโตน กรด

อินทรีย รวมทั้งสารที่เปนอนุพันธของกรดอินทรีย

  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 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 221 

เคมีอินทรีย

  Experiment designed to control with 0202 

221Organic Chemistry

 0204 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics 

  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การแกวงคลื่นกล 

เสยีง ทฤษฎขีองแกส อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล ไฟฟาแมเหลก็

ไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ สภาพนําไฟฟา สมบัติแมเหล็ก                        

คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟสิกสยุคใหม

  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 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  1(0-3-0)

  General Physics Laboratory

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 100 

ฟสิกสทั่วไป

  Experiments associated with 0204 100 General 

Physics
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 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Biochemistry

  โครงสราง หนาท่ี คุณสมบัติ และเมแทบอลิสมของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรด    นิคลีอิค เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน ความสมัพันธและระบบการควบคมุกระบวนการเมตาบอลสิม      

ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม โรคท่ีพบบอยในประเทศไทย 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 

  ปฏบิตักิารพืน้ฐานเก่ียวกบัเทคนคิตางๆ ทางชวีเคม ีเพือ่

ใชในการศึกษาโครงสราง หนาที่ และสมบัติของสารชีวโมเลกุลตางๆ

  Fundamental experiments in biochemical 

techniques to studies the structure functions and properties 

of biomolecules

  2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุขศาสตร 12 หนวยกิต

 1401 101 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

  หลกัพืน้ฐานดานแบคทเีรยีวทิยา ไวรัสวทิยา เช้ือราวทิยา 

และปรสิตวิทยา การเกิดโรคการแพรกระจาย การปองกันการเกิดโรค 

การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปรสิต 

หลักการตรวจและวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระดับหองปฏิบัติการสําหรับ

เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส เชื้อรา และปรสิตที่เปนปญหาสาธารณสุข

ที่สําคัญของประเทศ

  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 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน 3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology

  for Public Health 

  โครงสรางหนาที ่กลไกการทาํงานของเซลล และเนือ้เยือ่

ตางๆ ระบบในปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย 

ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย

  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 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุขศาสตร 3(2-2-5)

  Parasitology for Public Health  

  สิง่มชีวีติพวกโปรโตซวั หนอนพยาธ ิ(พยาธติวัแบนและ

พยาธิตัวกลม) และแมลงชนิดตางๆ ที่กอใหเกิดโรคในมนุษย ศึกษา

โครงสรางการเจริญเติบโต วงจรชีวิตที่สําคัญ การติดตอมาสูมนุษย วิธี

การตรวจวินิจฉัย การควบคุม การปองกัน การรักษา และการตรวจ

ในหองปฏิบัติการ

  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 ความสําคัญของโภชนาการ อาหาร 

สารอาหาร อาหารบาํบดัโรค โภชนาการเพือ่การปองกนัโรค สงเสรมิและ

ฟนฟูสุขภาพ ปญหาดานโภชนาการ การประยุกตความรูและฝกปฏิบัติ

ดานโภชนาการในการปฏิบัติงานชุมชน

  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 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

 1401 201 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

  แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข ภาวะผูนํา

และการบริหารจัดการงานสาธารณสุข การจัดการองคกรสาธารณสุข 

การวางแผนกลยุทธดานสาธารณสุข การบริหารงานบุคคลและ

ทรัพยากร เทคโนโลยีดานสาธารณสุข งบประมาณดานสาธารณสุข 

ระบบสารสนเทศดานสาธารณสขุ และระบบการรายงานดานสาธารณสขุ 

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 จุลชีววิทยาสําหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite        : 1401 101 Microbiology for 

Public Health

  แนวคิดวิทยาการระบาด ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สิ่งกอโรค และสภาพแวดลอมตอการเกิดโรค การกระจายของโรค

ติดเชื้อและโรคไรเชื้อ การปองกัน การสืบสวน การเฝาระวัง 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 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)

  Health Education and Behavioral Science  

  แนวคิด และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ หลักและวิธีการสอนสุขศึกษา 

การประยุกตใชทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน

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   

  ความสําคัญของชีวสถิติศาสตร  การนําเสนอขอมูล 

การพรรณนาขอมูล ความนาจะเปน การแจกแจงของตัวอยาง 

การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สหสัมพันธ  

การถดถอยเชงิเสน ทดสอบไคสแควร สถตินิอนพาราเมตรกิ ประชากร 

และกลุมตัวอยาง

  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

  แนวคิดและความสําคัญของงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและแนวคิด

ของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การตระหนกั การประเมนิและ

การควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน พิษวิทยาและเออรโกโนมิกส 

การระบายอากาศ ตอบโตเหตุฉุกเฉินสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ความสญูเสยีจากอบุตัเิหต ุอคัคภียั การปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร

และไฟฟา การเฝาระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอม การประเมินความเสีย่ง

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  อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

  ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญ ของการอนามัย

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม 

การควบคุมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดแก การสุขาภิบาลอาหารการจัดการนํ้าสะอาด 

การกําจัดสิ่งขับถาย การจัดการมูลฝอย การบําบัดนํ้าเสีย การควบคุม

และปองกันแมลงและสัตวแทะ 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 การบําบัดรักษาเบื้องตน 3(3-0-6)

  First Aid 

  ความหมาย ประเภทและสาเหตขุองสาธารณภัย ขอบเขต 

อันตราย ความรุนแรง การวางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ 

การควบคุมปองกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิด 

และหลงั สาธารณภยัประเภทตางๆ รวมทัง้การฝกปฏบิตั ิการจดัเตรยีม 

รวมทัง้การใชเครือ่งมืออยางงายๆ การบนัทกึสถานการณดวยภาพถาย 

การฝกปฏิบัติการชวยเหลือสงเคราะห ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย 

ผูประสบสาธารณภัยตางๆ

  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 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research

  ความหมาย หลกัการ ประเภทของการวจิยั กระบวนการ

วิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย การวิเคราะหทางสถิติ การตีความ การทํา

โครงรางวจิยัในงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม การดาํเนนิการวจิยัและ

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 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การปองกัน

กอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการโรคในครั้งตอไป 

ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ รวมทั้งโรคอุบัติใหม

  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

  ทกัษะการประเมนิสถานการณและการแกปญหาสขุภาพ

ชุมชนแบบมีสวนรวม การผสมผสานทักษะดานวิชาการ การฝกปฏิบัติ

ในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลติ เคร่ืองจกัรและการจดัองคกร

บริหาร ฝกปฏิบัติในการระบุอันตรายจากสิ่งแวดลอมและเครื่องจักร 

การทาํงานในบทบาทเจาหนาทีค่วามปลอดภยั การปฏบิติัตามกฎหมาย

ความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

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)

  ดานสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

  ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชวีติ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปองกนัและบรรเทา         

สาธารณภัยและความปลอดภัย การประยุกตหลักกฎหมายใน

การปฏิบัติงานสาธารณสุข ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข จรรยาบรรณวิชาชีพดาน

สาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ
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  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 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

47 หนวยกิต

 1408 101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Principles of Industrial Safety

  พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุ ธรรมชาติ

การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ การประเมินผลการปฏิบัติงานดานความ

ปลอดภยั การบนัทกึรายงานการบาดเจบ็ การประเมนิความถีแ่ละความ

รุนแรงการบาดเจ็บ หลักการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ การตรวจ

ความปลอดภยั การวเิคราะหงานเพือ่ความปลอดภยั การสงเสรมิความ

ปลอดภัย อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 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 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน 3(3-0-6)

  Ergonomics and Work Physiology

  บทนําการยศาสตร กลไกการทํางานของรางกายภายใต

สภาวะสิง่แวดลอมทัง้ทางรางกายและจติใจในการทาํงาน ความสามารถ

และขอจํากัดในการทํางานของมนุษยอันเน่ืองมาจากปจจัยภายในและ

ภายนอกรางกายการประเมินคาความสมบูรณของรางกายความเครยีด

และความเมื่อยลาจากการทํางานการทํางานเปนกะหลักในการสราง

สภาวะที่ถูกตองในการทํางานการออกแบบอุปกรณและสถานีงานเพื่อ

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 การปองกันอัคคีภัยและการโตตอบ 3(2-2-5)

  เหตุฉุกเฉิน

  Fire Prevention and Emergency Response

  ความหมาย สาเหตุ   และแหล งกําเนิดอัคคีภัย

ความเสียหายและอันตรายจากอัคคีภัยเคมีของไฟและการสันดาป 

การเกิดปฏิกิริยาลูกโซการปองกันและการควบคุมอัคคีภัยมาตรฐาน

ระบบปองกันอัคคีภัย อาคารและการทนไฟ การบริหารจัดการใน

การปองกันอัคคีภัยการระงับอัคคีภัย การใชเครื่องดับเพลิงเคมีขั้นตน 

ระบบสญัญาณเตอืนอคัคีภยั อปุกรณตรวจจบัเพลงิไหมอยางอตัโนมตัิ

ระบบควบคุมควันไฟการวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัยการฝก

หนีไฟการวางแผนฉุกเฉินกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย 

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 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Hygiene

  ความหมายและความสาํคญัของสขุศาสตรอตุสาหกรรม

องคประกอบและความสําคัญของสภาพแวดลอมในการทํางานปญหา

และอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานทางสุขศาสตร (ทั้งดาน

กายภาพเคมี ชีวภาพ และจิตวิทยาสังคม) ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมหลักการสํารวจปญหาทางสุขศาสตร

อุตสาหกรรมโดยการสังเกตและการใชเคร่ืองมือทางสุขศาสตร

อุตสาหกรรมประเภทตางๆ หลักการประเมินและหลักการควบคุม

อันตรายมาตรฐานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม

  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

  แนวคิดการสรางโรงงานใหปลอดภัย ทําเลที่ตั้งของ

โรงงานกระบวนการผลติของโรงงาน การจําแนกวตัถดิุบสารเคมีทีใ่ชใน

กระบวนการผลิต ปญหาและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน วิธีการปองกัน

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 ประเภทของสารพษิความสมัพนัธ

ระหวางปริมาณของสารพิษท่ีเขาสูรางกายกลไกและปฏิกิริยาของ

รางกายตอสารพิษ กลไกการกําจัดสารพิษออกจากรางกายผลกระทบ

ของสารพิษในสิ่งแวดลอมตอสุขภาพอนามัย

  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 หลักการวิศวกรรมสําหรับงาน 2(2-0-4)

  ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Principles of Engineering for 

  Occupational Health and Safety

  พื้นฐานทางวิศวกรรมดานวิศวกรรมเคมี อุตสาหการ 

เครื่องกล ไฟฟา โยธา มาใชประโยชนในการควบคุมสภาพแวดลอมใน

งานอตุสาหกรรม การควบคมุอนัตรายทีแ่หลงกาํเนดิ ทีท่างผาน เทคนิค

เฉพาะในการควบคมุเสยีง ความสัน่สะเทอืน ฝุนละออง แสงสวาง ความ

รอน การควบคุมมลพิษ อากาศภายในอาคารสํานักงาน 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 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห 2(1-2-3)

  ทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม

  Industrial Hygiene Sampling and Analysis

  หลักการและวิธีประเมินสิ่งแวดลอมในการทํางาน เชน

การประเมนิความรอนแสงและเสยีงความสัน่สะเทอืน การเกบ็ตวัอยาง

สารเคมีในอากาศ หลักการในการวิเคราะหและการแปรผล การตรวจ

วัดสิ่งแวดลอมในการทํางานการประเมินอันตรายตอสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงานจากการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทํางาน

  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

  หลักการของการระบายอากาศที่ใชในงานอุตสาหกรรม 

การระบายอากาศแบบเจือจาง แบบเฉพาะที่ ในที่อับอากาศ ในอาคาร 

การประยกุตใชความรูดานวศิวกรรมในการคดัเลอืกและออกแบบระบบ

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

  ประเภทความเสี่ยงตางๆหลักการ เทคนิคและวิธีการ

เกีย่วกบัการประเมินความเสีย่งของอุบตัภิยัรายแรงในงานอตุสาหกรรม

อาทิเชน WHAT IF, HAZOP, FTA, FMEA หรือ ETA เปนตน                   

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพอนามัยไดแกการประเมินแหลง

กาํเนดิมลพษิการบงชีค้วามเปนอนัตราย การประเมินความเปนพษิและ

การไดรับสัมผัสการอธิบายลักษณะความเสี่ยงและการวางแผนในการ

ควบคุมและปองกันความเสียหายจากอุบัติภัยรายแรงตางๆการ

ประยุกตใชหลักการและนําระบบความปลอดภัยมาใชในงานบริหาร

จัดการความเสี่ยงการควบคุมและการลดอันตรายหรือความเสี่ยงให

เปนไปตามมาตรฐานสากล

  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 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  Occupational Health Administrations 

  ประยุกตหลักการบริหารงานสาธารณสุขไปเขาสูงาน

อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม กฎหมาย และบทบญัญตัิ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ หลักการในการวางแผนงานอาชีวอนามัย การบริการ 

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ บทบาทและหนาที่ขององคการของ

รฐับาล หนวยงานเอกชน องคการสากลท่ีเกีย่วของกบัอาชวีอนามัย การ

จัดการดานความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ 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 อาชีวเวชศาสตร 3(3-0-6)

  Occupational Medicine

  แนวคิดดานอาชีวเวชศาสตรในวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยสถานการณโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย

กฎหมายทีเ่ก่ียวของกบัอาชวีเวชกรรมและเวชศาสตรส่ิงแวดลอมอาการ

สาเหตขุองโรคและการเกดิโรคเนือ่งจากการทาํงานกลไกการทาํงานของ

รางกายภายใตสภาวะแวดลอมการทาํงานทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพของ

ผูประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรคการปองกันและ

ควบคุมที่เกิดจากการทํางาน

  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 

  ทบทวนและวิจารณบทความจากผลงานการวิจัยที่

เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นําเสนอบทความใน

ชั้นเรียนเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษาถึง

กระบวนการสมัมนาโดยนาํความรูเกีย่วกบัวธิกีารประชมุตางๆมาใชใน

การจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาทางดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในปจจุบันทั้งในและตางประเทศ

  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 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1(0-3-0)

  และความปลอดภัย

  Practice in Industrial Hygiene and Safety

  ใชแนวคิด ทฤษฎีจากวิชาการทางดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรม ดานความปลอดภัยไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

แผนกลยุทธ แนวปฏิบัติในการสุมตัวอยาง การเดินสํารวจโรงงาน 

การวางแผนกลยทุธ แผนงาน ฝกการใชเครือ่งมอืตรวจสภาพแวดลอม 

การประเมินสภาพทีเ่ปนอันตราย การวเิคราะหและแปลผลการตรวจวดั 

การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการตรวจวัด

  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

  ความรูเกี่ยวกับขอมูลสารเคมี กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุ

อันตราย ประเภท และการจําแนกสารเคมีอันตรายสําหรับการจัดเก็บ 

มาตรการการปรับปรุงลักษณะของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายและ

มาตรการการปองกนั แกปญหา วธิกีาจดัเกบ็สารเคมอีนัตรายในอาคาร

และนอกอาคาร ขอกาํหนดเพิม่เตมิและการรายงานความปลอดภัย 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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outside, additional requirement and report of safety storage 

of hazardous chemicals

 1408 116 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  2(2-0-4)

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

  ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

  Occupational Health, Safety and

  Environmental Quality Standards 

  and Management System

  แนวคิดและองค ประกอบของระบบมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม วัตถุประสงคข้ันตอน และปจจัยสําคัญในการดําเนินการ

จัดทําระบบ ขอกําหนดทั่วไป การจัดการระบบ การเฝาระวังและตรวจ

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 สิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

  อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

  Public Health Environment 

  Occupational Health and Safety Laws

  กฎหมายทั่วไป กระบวนการออกกฎหมาย หลักเกณฑ

ของกฎหมายสาธารณสขุ การพทัิกษสิง่แวดลอม กฎหมายควบคุมวตัถุ

มีพิษ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู ประกอบการในงานอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม เกษตรกรรมและสาขาอื่นๆ กฎหมายที่ เกี่ยวกับ

การคุมครองแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็ก กองทุนเงินทดแทน 

พระราชบญัญตัโิรงงาน หลกัเกณฑในการออกกฎหมายสากล การศึกษา

เปรยีบเทยีบกฎหมายท่ีเกีย่วกบัความปลอดภัยระหวางประเทศท่ีกาํลงั

พัฒนากับประเทศที่พัฒนาแลว 

  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 

  หลักการของการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ 

การช้ีบงอันตราย การประเมินความเปนพษิ การประเมินการสมัผสั และ 

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงดานนิเวศวิทยา 

การรับรูความเสี่ยง 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 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ   3(240 ชั่วโมง)

  Professional Field Practicum 

  นําหลักการและทฤษฎีทางดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยสู การปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม การตระหนัก 

การประเมิน การปองกันและควบคุมอันตรายในสถานท่ีทํางาน 

ทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะในการปองกันและควบคุม

อันตรายในสถานที่ทํางาน

  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 ไมนอยกวา 6  หนวยกิต

 1408 201 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)

  ทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Noise Pollution and Vibration 

  Controls Technology

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและ

ความสั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่

แหลงกําเนิด ทางผาน และผูรับ มีการศึกษากรณีตัวอยางนอกสถานที่

  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 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร 3(3-0-6)

  Industrial Psychology for Organization 

  Development

  หลักการและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรม

สภาพแวดลอมการทาํงานและปญหาสขุภาพจติในโรงงานอตุสาหกรรม

ความแตกตางระหวางบุคคลในการทํางานพฤติกรรมของบุคคลใน

องคกรคานิยม เก่ียวกับงานทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางาน

การอบรมและพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจูงใจการบํารุงขวัญบุคลากร

และการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทํางาน ผูบริหาร หัวหนางาน คนงาน และบุคลากรอื่นๆ ในองคกร

ปฏิบัติการทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องตน โดยใชแบบประเมินตางๆ

  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 แหลงกําเนิด องคประกอบ และลักษณะของ

ของเสียอันตราย อัตราการเกิด การคัดแยกที่แหลงกําเนิด การลด

ปรมิาณ การใชซํา้และการนาํกลบัมาใชประโยชนใหม ระบบจดัเกบ็และ

รวบรวม ขนถาย ขนสง และการกําจัด 

  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 ความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6)

  Construction Safety

  หลักการป  อง กันความ สูญเ สีย  การออกแบบ 

การวิเคราะหและควบคุมอันตรายในงานกอนสราง เทคนิคของระบบ

ความปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัยในงานกอนสราง

และกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับงานกอนสราง

  Loss prevention principles; design, analysis, and 

control of construction workplace hazards. System safety 

techniques; principles of construction safety management 

and safety laws

 1408 205  ระบบความปลอดภัยในคลังสินคา 3(3-0-6)

  Safety System for Warehouse 

  ลกัษณะและความสาํคัญของการจดัการการดาํเนนิงาน 

การออกแบบผลติภณัฑและบรกิาร กลยทุธการเลอืกทาํเลทีต่ัง้ กลยทุธ

การวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ การวางแผนการผลิตรวม            

การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการทรัพยากรมนุษยและ

การออกแบบงาน การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคุณภาพ 

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ และการบํารุงรักษา

เครื่องจักรอุปกรณ 

  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  ความปลอดภัยในการขนสง 3(3-0-6)

  Transportation Safety 

  บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ

การดําเนินการดานการขนสง การดําเนินมาตรการปองกันและแกไข 

การวิเคราะหป ญหาและการประเมินผล การควบคุมการผลิต 

การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยี

สมัยใหมเพื่อใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอม

  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 สารสนเทศเพื่อการจัดการดาน 3(3-0-6)

  ความปลอดภัย 

  Information for Safety Management

  ขอมูล ระบบขาวสารดานการจัดการความปลอดภัย 

ระบบการบันทึกขอมูล การสื่อสารขอมูลดานความปลอดภัยในระดับ

ตางๆ การเก็บและประมวลผลขอมูลเพื่อใชวางแผนงานดานความ

ปลอดภัย การตรวจสอบและการเผยแพรขอมูล 

  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
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  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

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
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	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส�าหรับนิสิตชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

1

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 6

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 1 6

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 1 6

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 1 6

รวม 6 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รายวิชา

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	030		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง		2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0042	015		บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	

	 	 ในสังคมไทยยุคใหม่	 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

	 	 Self-	Image	in	Modern	Thai	Society

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0043	011		การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร	

	 	 และอาหาร	 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food  

  Innovation 

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0044	011		เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		 6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุ่มวิถีสังคม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0045	015		ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

	 	 ทางวัฒนธรรมสังคม	สภาพแวดล้อมและ

		 	 การท่องเที่ยวไทย	 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วชิาท่ีก�าหนดใหน้สิติชาวตา่งชาตติอ้งลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจ�าวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างไวยากรณ์ที่ เป ็น
ประโยชน์ต่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝึกฟัง	พดู	อ่าน	และเขยีนผ่านเนือ้หา
ที่เป็นหัวข้อในชีวิตประจ�าวันเป็นภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical	 structures	 for	 daily	 communication;	 
integrated English communication skills by practicing 
listening,	speaking,	reading	and	writing	through	English	

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

  วชิาท่ีก�าหนดใหน้สิติชาวตา่งชาตติอ้งลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

	 การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	

and ethics

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม่  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive  

  Self- Image in Modern Thai Society

 แนวคิดและความส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย

และรูปลักษณ์ภายนอก	มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม	

ท่วงท่าท่ีสง่างามในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การสร้างมนุษยสัมพันธ์และ

การส่ือสารระหว่างบุคคลและองค์กร	การบรหิารบุคลิกภาพภายใน	

(สติปัญญา	 อารมณ์	 และทัศนคติ)	 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมและสังคมยุคใหม่

 The	 concepts	 and	 significance	 of	 

personality	improvement	for	positive	image;	grooming	

and	physical	appearance;	maintaining	social	etiquette	

and	 proper	 conduct;	 good	 postures	 for	 different	 

situations;	 building	 human	 relationships	 and	 

interpersonal	 and	 organizational	 communication;	 

internal	 personality	 management	 (intellectuality,	 

emotion,	 and	 attitude);	 self-adaptation	 in	modern	 

society and surroundings

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food  

  Innovation 

 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต	 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่ผ่านกระบวน 

การคิด	การใช้และการท�าความเข้าใจปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ

การแก้ปัญหา	 การน�าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจาก 

หลาย	ๆ	ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมา

ทดสอบ	การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทย์ผูใ้ช้และสถานการณ์

ที่ เป ็นป ัญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย	

กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
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โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;		 innovation	 creation	 and	 business	model	 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding	 of	 problems;	 design;	 problem-solving;	

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving	methods;	method	testing	and	redefining;	

developing innovations to address users’ needs and 

problematic	situations;	idea	evaluation	process;	trends;	

startups;	 business	 opportunities;	 translating	 ideas	 to	

products and services

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื	เป้าหมายของการพฒันาทีย่ั่งยืน	

ศาสตร์พระราชา	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎใีหม่	

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable	 development;	 sustainable	 

development	goals;	 the	King’s	philosophy;	philosophy	

of	 sufficiency;	 new	 theory	 of	 agriculture;	 the	 King’s	

philosophy	 and	 sustainable	 development;	University	

engagement

5. กลุ่มวิถีสังคม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม 

  และการท่องเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in  

  Cultural, Social, Environmental, and  

  Tourism Contexts

  ทักษะการฟัง	พูด	อ่านและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองต้น	

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม	 สังคม	

สภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยวไทย

  Basic listening, speaking, reading,  

and	writing	 skills	 in	 Thai	 language;	 Thai	 used	 for	 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตต่างชาติ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0045	015	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม	สังคม	สภาพแวดล้อม	

		 และการท่องเที่ยวไทย		 6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041	030		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน		 4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง		 2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042	015		 บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมไทยยุคใหม่		 6(6-0-12)

		 Personality	Improvement	for	Positive	Self-	Image	in	Modern	Thai	Society

6

รวม 8
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ชั้นปีที่  2  ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0043	011			 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปีที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0044	011			 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																																									 6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา




