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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	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	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	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

โทรศัพท์	 :	 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)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 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	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	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. 2564)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Public	Health	Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 ส.บ.	

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Public	Health	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.P.H.

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		 ไม่น้อยกว่า				134		 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2564)ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

หมวดวิชาชีพเฉพาะ	 และหมวดวิชาเลือกเสรี	 โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	 2558	 ร่าง	 มคอ.	 1	

สาธารณสุขศาสตร์	และกรอบ	พ.ร.บ.	วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	2556	ดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30

2. หมวดวิชาเฉพาะ 98

2.1  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 30

	2.1.1	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ 12

	2.1.2	กลุ่มวิชาสาธารณสุข 18

2.2  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 68

2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ 58

ก.	กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 12

ข.	กลุ่มป้องกันโรค	ควบคุมโรค	ระบาดวิทยา	สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 13

ค.	กลุม่ตรวจประเมนิ	การบำาบดัโรคเบือ้งต้น	การดูแลชว่ยเหลอืฟืน้ฟูสภาพ	และการสง่ตอ่ 11

ง.	กลุ่มอาชีวอนามัย	ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10

จ.	กลุ่มบริหารสาธารณสุข	และกฎหมายสาธารณสุข 12

2.2.2 กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ

(1)	กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	

ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี* ไม่น้อยกว่า 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 134

หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติงานคิดหน่วยกิตละไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วยการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2557	และข้อกำาหนดของสภาการสาธารณสุขชุมชน
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต

	 1401	101	 เคมีพื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Foundation	of	Chemistry	for	Public	Health

	 1401	102	 ชีวเคมีสำาหรับงานสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Biochemistry	for	Public	Health

	 1499	101	 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	for	Public	Health

	 1499	102	 ปรสิตวิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Parasitology	for	Public	Health

	 1499	206	 ชีวสถิติ		 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

   2.1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข  18 หน่วยกิต

	 1401	211	 การสาธารณสุขเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Public	Health

	 1401	212	 เภสัชสาธารณสุข	 2(2-0-4)

	 	 Public	Health	Pharmacy

	 1401	311	 จิตวิทยาสุขภาพ	และสุขภาพจิตชุมชน	 3(2-2-5)

	 	 Health	Psychology	and	Community	

	 	 Mental	Health

	 1401	312	 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	 2(2-0-4)

	 	 Health	Economics

	 1401	313	 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Public	Health	Research

	 1499	103	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน	 3(2-2-5)	

	 	 สำาหรับงานสาธารณสุข

	 	 Fundamental	of	Anatomy	and	Physiology	for	

	 	 Public	Health

	 1499	204	 โภชนาการชุมชน	 3(2-2-5)	

	 	 Community	Nutrition

  2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ มีจ�านวนหน่วยกิต 

 ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุม่วชิาชพี แบ่งเป็น 5 กลุม่วชิา มีจ�านวนหน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

   ก. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  12 หน่วยกิต

	 1401	321	 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน		 3(2-2-5)

	 	 Community	Public	Health	Management

	 1401	322	 การส่งเสริมสุขภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Health	Promotion

	 1401	323	 การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข		3(0-9-0)

	 	 Public	Health	Project	Planning	and	Evaluation

	 1499	301	 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์		 3(2-2-5)

	 	 Health	Education	and	Behavioral	Science

   ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ และ

การวิจัยสาธารณสุข  13 หน่วยกิต

 1401	331	 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วย	 2(1-2-3)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Computing	in	Public	Health	Data	Analysis

	 1401	332	 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข	1	 3(0-9-0)

	 	 Independent	Study	in	Public	Health	1

	 1401	333	 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข	2	 2(0-6-0)

	 	 Independent	Study	in	Public	Health	2

	 1499	201	 ระบาดวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 1499	205	 การป้องกันและควบคุมโรค	 3(3-0-6)

	 	 Disease	Prevention	and	Control

   ค. กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วย

เหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ  11 หน่วยกิต

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

	 	 และการส่งต่อผู้ป่วย

	 	 Primary	Health	Assessment,	Basic	Medical	Care,	

	 	 and	Patient	Referral

	 1401	242	 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟู	 3(2-2-5)

	 	 สุขภาพแบบองค์รวม

	 	 Holistic	Home	Health	Care	and	Rehabilitation	

	 1401	341	 อนามัยครอบครัว		 3(2-2-5)

	 	 Family	Health

	 1401	342	 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	 2(1-2-3)

	 	 ในชุมชน

	 	 Health	Care	for	Elderly	and	Dependent	People	

	 	 in	Community

   ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 หน่วยกิต

 1401	351	 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Public	Health	and	Environment	Laws
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	 1401	352	 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)

	 	 Health	and	Environmental	Impact	Assessment

	 1499	202	 อนามัยสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health

	 1499	203	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety

 

   จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข   

12 หน่วยกิต

 1401	361	 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 คุณภาพในงานสาธารณสุข

	 	 Development	and	Quality	Improvement	in	

	 	 Public	Health

	 1401	362	 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข	 2(2-0-4)

	 	 Public	Health	Professional	Ethics

	 1401	363	 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Public	Health	Consumer	Protection

	 1401	364	 สัมมนาสาธารณสุข  2(0-6-0)

  Seminar	in	Public	Health

	 1499	304	 การบริหารงานสาธารณสุข		 3(3-0-6)

	 	 Public	Health	Administration

   2.2.2 กลุ่มฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

 1401	491	 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์	 4(0-12-0)

	 	 วิชาชีพสาธารณสุข	1

	 	 Public	Health	Field	Practicum	1	

	 	 (ไม่น้อยกว่า	180	ชั่วโมง)

	 1401	492	 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์	 5(0-15-0)

	 	 วิชาชีพสาธารณสุข	2

	 	 Public	Health	Field	Practicum	2	

	 	 (ไม่น้อยกว่า	225	ชั่วโมง)

	 1499	310	 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสขุชมุชน		1(150	ชัว่โมง)

	 	 Community	Health	Field	Practicum

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 	 ให้นิสติเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนดังต่อไปนี	้หรอืรายวชิาอืน่

ที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

  กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

	 1401	471	 การรับรู้	การคิดและการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Perception,	Cognition	and	Communication

	 1401	472	 การสื่อสารสุขภาพและการรู้เท่าทันสื่อ		 2(1-2-3)

	 	 Health	Communication	and	Media	Literacy

	 1401	473	 ประชากรศาสตร์	 2(1-2-3)

	 	 Demography	

	 1401	474	 สุขศึกษาในชุมชน	 2(1-2-3)

	 	 Community	Health	Education

	 1401	475	 การผลิตสื่อสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Public	Health	Media	Production

	 1401	476	 การให้คำาปรึกษาทางสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Counseling	in	Health

 

  กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบดัโรคเบือ้งต้น การดแูลช่วยเหลือฟ้ืนฟู

สภาพ และการส่งต่อ

	 1401	571	 การแพทย์แผนไทย	 2(1-2-3)

	 	 Thai	Traditional	Medical	Care

	 1401	572	 โภชนบำาบัด	 2(1-2-3)	

	 	 Dietetics

	 1401	573	 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 2(1-2-3)	

	 	 Care	for	Chronic	Patients	and	Palliative	Care

	 1401	574	 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Toxicology	in	Public	Health

	 1401	575	 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค	 2(1-2-3)

	 	 Pharmacology	for	Consumer	Health	Protection

	 1401	576	 ทันตสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Dental	Health

  กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย

สาธารณสุข

 1401	671	 การสอบสวนโรคระบาด	 2(1-2-3)

	 	 Investigation	of	Disease	Outbreaks

	 1401	672	 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

	 	 ทางสังคม

	 	 Public	Health	Problems	and	Social	Changes

	 1401	673	 การจัดการสาธารณภัย  2(1-2-3)

  Disaster	Management

	 1401	674	 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Health	Behavior	Research	

	 	 and	Development

	 1401	675	 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือ	 2(1-2-3)

	 	 ทางด้านสาธารณสุข

	 	 Design	and	Test	of	Public	Health	Instrument



11

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 1401	771	 การจัดการและการกำาจัดของเสีย	 2(1-2-3)

	 	 Waste	Management	and	Disposal

	 1401	772	 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม		 2(1-2-3)

	 	 Environmental	Health	Administration

	 1401	773	 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม	 2(1-2-3)

	 	 Environmental	Epidemiology

	 1401	774	 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(1-2-3)

	 	 Environmental	Biology

	 1401	775	 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Home	Sanitation	and	Environment	for	Health

	 1401	776	 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่	 2(1-2-3)

	 	 พักผ่อนหย่อนใจ

	 	 Sanitation	of	Service	Establishments	

	 	 and	Recreation	Areas

	 1401	777	 การสุขาภิบาลอาหาร	 2(1-2-3)

	 	 Food	Sanitation

	 1401	778	 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	 2(1-2-3)

	 	 Foundation	of	Occupational	Medicine

	 1401	779	 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย	 2(1-2-3)

	 	 Environmental	Protection	from	Hazardous	Waste

	 1401	871	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  2(1-2-3)

  Foundation	of	Industrial	Hygiene

	 1401	872	 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย	 2(1-2-3)

	 	 Epidemiology	in	Occupational	Health

  กลุ่มการบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข

	 1401	873	 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข		 2(1-2-3)

	 	 Field	Study	in	Public	Health

	 1401	874	 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข		 2(1-2-3)

	 	 Public	Health	Resource	Management

	 1401	875	 การนิเทศงานสาธารณสุข		 2(1-2-3)

	 	 Public	Health	Supervision

	 1401	876	 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์		 2(1-2-3)

	 	 Human	Resource	Development	and	

	 	 Management

	 1401	877	 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข		2(1-2-3)

	 	 System	Management	in	Public	Health	

	 	 Organizations

	 1401	878	 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข		 2(1-2-3)

	 	 Culture	and	Public	Health	Development

	 1401	879	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข	 2(1-2-3)

	 	 Improvement	of	Life	Quality	in	Public	Health

	 1401	971	 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำา	 2(1-2-3)

	 	 Organization	Behavior	and	Leadership

	 1401	972	 การจัดการธุรกิจสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Health	Business	Management

	 1401	973	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Personality	Development

	 1401	974	 พลวัตกลุ่มและการทำางานเป็นทีม	 2(1-2-3)

	 	 Group	Dynamics	and	Team	Working

	 1401	975	 การจัดการฝึกอบรม	 2(1-2-3)

	 	 Training	Management

	 1401	976	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(1-2-3)

	 	 ในงานสาธารณสุข

	 	 Innovation	and	Information	Technology	in	

	 	 Public	Health

	 1401	977	 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำาหรับ		 2(1-2-3)

	 	 นักสาธารณสุข 

  Local	Administration	for	Public	Health	Personnel

	 1401	978	 นิติเวชศาสตร์สำาหรับงานสาธารณสุข		 2(1-2-3)

	 	 Forensic	Medicine	for	Public	Health
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แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาส�าหรับระบบปกติ (4 ปี)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

xxxx	xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มนวตกรรมและการสร้างสรรค์ 2	หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 7

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5

1401	101 เคมีพื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข

Foundation	of	Chemistry	for	Public	Health

2(1-2-3)

1499	101 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	

Microbiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 2

1401	211 การสาธารณสุขเบื้องต้น

Introduction	to	Public	Health

2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยหกิต) 4

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(1-2-3)

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

xxxx	xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม 2	หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 12

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 4

1401	102 ชีวเคมีสำาหรับงานสาธารณสุข 

Biochemistry	for	Public	Health

2(1-2-3)

1499	102 ปรสิตวิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	

Parasitology	for	Public	Health

2(1-2-3)

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 8

1499	103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข

Fundamental	of	Anatomy	and	Physiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

1401	212 เภสัชสาธารณสุข

Public	Health	Pharmacy

2(2-0-4)

1401	311 จิตวิทยาสุขภาพ	และสุขภาพจิตสุขชุมชน

Health	Psychology	and	Community	Mental	Health

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยหกิต) 2

xxxx	xxx เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม 2	หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 11

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 2

1401	312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Health	Economics

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพ 9

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3

1499	201 ระบาดวิทยา

Epidemiology

3(3-0-6)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1499	202 อนามัยสิ่งแวดล้อม	

Environmental	Health

3(3-0-6)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 3

1401	241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ	การบำาบัดโรคเบื้องต้น	และการส่งต่อผู้ป่วย

Primary	Health	Assessment,	Basic	Medical	Care,	and	Patient	Referral

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

กลุ่มวิชาเพิ่มเติม 6

xxxx	xxx กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม 2	หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 15

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 3

1499	204 โภชนาการชุมชน

Community	Nutrition

3(2-2-5)	

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3

1499	206 ชีวสถิติ	

Biostatistics

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพ 12

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3

1499	205 การป้องกันและควบคุมโรค

Disease	Prevention	and	Control

3(3-0-6)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม	

Holistic	Home	Health	Care	and	Rehabilitation

3(2-2-5)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1499	203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

Occupational	Health	and	Safety

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 22

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 3

1401	313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

Principles	of	Public	Health	Research

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาชีพ 19

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 5

1499	301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	

Health	Education	and	Behavioral	Science

3(2-2-5)

1401	342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	

Health	Care	for	Elderly	and	Dependent	People	in	Community

2(1-2-3)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5

1401	331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์

Computing	in	Public	Health	Data	Analysis

2(1-2-3)

1401	332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข	1

Independent	Study	in	Public	Health	1

3(0-9-0)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	341 อนามัยครอบครัว	

Family	Health

3(2-2-5)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2

1401	351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Public	Health	and	Environment	Laws

2(2-0-4)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 3

1401	361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข

Development	and	Quality	Improvement	in	Public	Health

3(3-0-6)

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 1

1499	310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน

Community	Health	Field	Practicum

1(150	ชั่วโมง)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ 22

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 9

1401	321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน	

Community	Public	Health	Management

3(2-2-5)

1401	322 การส่งเสริมสุขภาพ

Health	Promotion

3(2-2-5)

1401	323 การวางแผนและการประเมินโครงการสาธารณสุข

Public	Health	Project	Planning	and	Evaluation

3(0-9-0)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 2

1401	333 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข	2

Independent	Study	in	Public	Health	2

2(0-6-0)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2

1401	352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health	and	Environmental	Impact	Assessment

2(1-2-3)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 9

1499	304 การบริหารงานสาธารณสุข	

Public	Health	Administration

3(3-0-6)

1499	362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

Public	Health	Professional	Ethics

2(2-0-4)

1401	363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

Public	Health	Consumer	Protection

2(1-2-3)

1401	364 สัมมนาสาธารณสุข 

Seminar	in	Public	Health

2(0-6-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ 4

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 4

1401	491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	1

Public	Health	Field	Practicum	1	(ไม่น้อยกว่า	180	ชั่วโมง)

4(0-12-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 4

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ 5

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 5

1401	492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	2

Public	Health	Field	Practicum	2	(ไม่น้อยกว่า	225	ชั่วโมง)

5(0-15-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 5
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แผนการศึกษาส�าหรับระบบพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

xxxx	xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร	(ภาษาอังกฤษ)	(บังคับ) 2 หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(บังคับ) 2 หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	(บังคับ) 2 หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 15

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5

1401	101 เคมีพื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข

Foundation	of	Chemistry	for	Public	Health

2(1-2-3)

1499	101 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	

Microbiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 4

1401	211 การสาธารณสุขเบื้องต้น

Introduction	to	Public	Health

2(2-0-4)

1401	312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Health	Economics

2(2-0-4)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 3

1499	201 ระบาดวิทยา

Epidemiology

3(3-0-6)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1499	202 อนามัยสิ่งแวดล้อม	

Environmental	Health

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม 2 หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 18

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 7

1401	102 ชีวเคมีสำาหรับงานสาธารณสุข 

Biochemistry	for	Public	Health

2(1-2-3)

1499	102 ปรสิตวิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	

Parasitology	for	Public	Health

2(1-2-3)

1499	206 ชีวสถิติ	

Biostatistics

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 6

1499	103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข

Fundamental	of	Anatomy	and	Physiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

1499	204 โภชนาการชุมชน

Community	Nutrition

3(2-2-5)	

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 3

1401	241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ	การบำาบัดโรคเบื้องต้น	และการส่งต่อผู้ป่วย

Primary	Health	Assessment,	Basic	Medical	Care,	and	Patient	Referral

3(2-2-5)

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 2

1401	342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	

Health	Care	for	Elderly	and	Dependent	People	in	Community

2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 8

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 2

1401	212 เภสัชสาธารณสุข

Public	Health	Pharmacy

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพ 6

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2

1401	352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health	and	Environmental	Impact	Assessment

2(1-2-3)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 4

1401	363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

Public	Health	Consumer	Protection

2(1-2-3)

1401	364 สัมมนาสาธารณสุข 

Seminar	in	Public	Health

2(0-6-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม 2 หน่วยกิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 18

กลุ่มวิชาสาธารณสุข 6

1401	311 จิตวิทยาสุขภาพ	และสุขภาพจิตชุมชน

Health	Psychology	and	Community	Mental	Health

3(2-2-5)

1401	313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

Principles	of	Public	Health	Research

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาชีพ 12

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1499	301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	

Health	Education	and	Behavioral	Science

3(2-2-5)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 5

1401	331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์

Computing	in	Public	Health	Data	Analysis

2(1-2-3)

กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 6

1401	242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม

Holistic	Home	Health	Care	and	Rehabilitation	

3(2-2-5)

1401	341 อนามัยครอบครัว	

Family	Health

3(2-2-5)

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 1

1499	310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน

Community	Health	Field	Practicum

1(150	ชั่วโมง)

รวม 22

หมายเหตุ การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน	ไม่จัดตารางเรียน
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ 23

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 6

1401	321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน	

Community	Public	Health	Management

3(2-2-5)

1401	322 การส่งเสริมสุขภาพ

Health	Promotion

3(2-2-5)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 6

1499	205 การป้องกันและควบคุมโรค

Disease	Prevention	and	Control

3(3-0-6)

1401	432 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1

Independent	Study	in	Public	Health	1

3(0-9-0)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3

1499	203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

Occupational	Health	and	Safety

3(3-0-6)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 6

1499	304 การบริหารงานสาธารณสุข	

Public	Health	Administration

3(3-0-6)

1401	361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุข

Development	and	Quality	Improvement	in	Public	Health

3(3-0-6)

กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 5

1401	492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	2	

Public	Health	Field	Practicum	2

5(0-15-0)

รวม 28

หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	2	ไม่จัดในตารางเรียน
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ 9

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 3

1401	323 การวางแผนและการประเมินโครงการสาธารณสุข

Public	Health	Planning	and	Evaluation

3(0-9-0)

กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยสาธารณสุข 2

1401	332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1

Independent	Study	in	Public	Health	1

2(0-6-0)

กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2

1401	351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Public	Health	and	Environment	Laws

2(2-0-4)

กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 2

1401	362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

Public	Health	Professional	Ethics

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

      ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

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

  Foundation of Chemistry for Public Health

  เคมพีืน้ฐานทีจ่ำาเป็นสำาหรบังานสาธารณสขุ	อนิทรย์ีเคมี

และอนินทรีย์	 โครงสร้างปฏิกิริยา	 และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลไคน์	อะมีน	ไดอีน	เบนซีน	อัลคิลเฮไลด์	

อัลกอฮอล์	ฟีนอล	อีเธอร์	เอพอกไซด์	อัลดีไฮด์	คีโตน	กรดคาร์บอกซิลิก

และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก	คุณสมบัติ	 และประโยชน์ของธาตุ

หมู ่หลักและธาตุทรานซิชั่น	 คุณสมบัติทั่วไปและโครงสร้างของ

สารประกอบไอออนนิค	 และสารประกอบโควาเลนต์	 สมดุลเคมี	

ไฮโดไลซีส	 และสารละลายบัฟเฟอร์	 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมี

พื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข	

	 	 Fundamental	organic	and	inorganic	chemistry	

essential	 for	 public	 health,	 reaction	 structures	 and	

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

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

aldehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	derivative,	properties	

and	uses	of	representative	and	transition	elements,	general	

properties	and	structures	of	ionic	and	covalent	compounds,	

chemical	 equilibriums,	 hydrolysis	 and	 buffer	 solutions,	

practices	in	chemical	experiment	related	to	public	health

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

  Biochemistry for Public Health

  ความหมายของชวีเคมี	โครงสร้าง	สมบตั	ิและหน้าทีข่อง

ชีวโมเลกุลต่างๆ	 ได้แก่	 คาร์โบไฮเดรต	 ลิปิด	 โปรตีน	 กรดนิวคลีอิก	

เอนไซม์	วติามนิ	และฮอร์โมน	การแปรรปูและการสงัเคราะห์ชวีโมเลกลุ

ในร่างกาย	 ระบบการควบคุมกระบวนการเหล่าน้ี	 ชีวเคมีของเนื้อเย่ือ

และอวัยวะที่สำาคัญบางชนิด	 โรคทางเมตาบอลิซึม	และความสัมพันธ์

ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางเคมขีองสารในร่างกายกบัโรคบางชนิด	โดย

เน้นถึงโรคที่เป็นกันมากในประเทศไทย	ฝึกปฏิบัติการชีวเคมีสำาหรับ

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

  

 1499 101 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข  3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

  สัณฐานวิทยาและการจำาแนก	ลักษณะการเจริญเติบโต	

และพนัธกุรรม	ของจลุนิทรย์ี	ความสมัพนัธ์ของจลุนิทรย์ีกบัมนษุย์และ

สิ่งแวดล้อม	 การเกิดโรคจากจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข	

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	ฟังไจ	 โปรโตซัว	 และสาหร่าย	 ระบบ

ภูมิคุ้มกัน	ของร่างกาย	และการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

	 	 Morphology	 and	 categorization,	 patterns	 of	

growth	and	genetics	of	microorganisms,	microbial	relations	

to	humans	and	the	environment,	pathogens	related	to	public	

health	problems,	controlling	bacteria,	viruses,	fungi,	protozoa,	

and	algae,	human	immune	systems,	and	basic	practice	 in	

microbiology	laboratory

  

 1499 102 ปรสิตวิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Parasitology for Public Health

  สัณฐ านวิ ทย าและลั กษณะต ่ า งๆ 	 ของปรสิ ต	

ปรสติโปรโตซวั	หนอนพยาธ	ิ(พยาธติวักลม	พยาธิใบไม้	พยาธิตดื)	และ

สัตว์ขาปล้องที่เป็นปรสิตภายนอก	วงชีวิต	การติดต่อมาสู่มนุษย์	พยาธิ

วิทยา	อาการ	วิธีการตรวจวินิจฉัย	การป้องกัน	การควบคุม	การรักษา	

และการตรวจในห้องปฏิบัติการ	

	 	 Morphology	 and	 characteristics	 of	 parasites,	

parasitic	 protozoans,	 helminthes	 (nematodes,	 trematodes,	

cestodes)	and	arthropods	(ectoparasites),	life	cycles,	human	

infection	routes,	pathology,	symptom,	diagnosis,	prevention,	

control,	treatment,	and	laboratory	identification

  

 1499 206 ชีวสถิติ  3(3-0-6)

  Biostatistics

  แนวคิด	 และหลักการทางชีวสถิติ	 สถิติเชิงพรรณนา	

ความน่าจะเป็น	การแจกแจงทางสถติิ	การทดสอบสมมตฐิาน	สถติพิารา

เมตริก	 สถิตินอนพาราเมตริก	 สหสัมพันธ์	 การถดถอยเชิงเส้น	

การทดสอบไค-สแควร์	 ขนาดตัวอย่าง	 การใช้โปรแกรมสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	การแปลผล	และการนำาเสนอข้อมูล

	 	 Concept	and	principles	of	biostatistics,	descriptive	

statistics,	 probability,	 statistical	 distributions,	 hypothesis	

testing,	 parametric	 statistics,	 non-parametric	 statistics,	

correlation,	linear	regression,	chi-square	tests,	sample	size,	using	

statistic	 programs	 for	 data	 analysis,	 interpretation	 and	

presentation
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   2.1.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุข  18 หน่วยกิต

 1401 211 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to Public Health

  ความหมาย	 แนวคิด	 หลักการของการสาธารณสุข	

การพฒันาการสาธารณสขุไทย	การสาธารณสขุมลูฐาน	การปฏิรปูระบบ

สุขภาพและการกระจายอำานาจด้านสุขภาพ	 ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ	

และปัญหาสาธารณสุขทีส่ำาคญัของประเทศไทย	ระบบการบรกิารสขุภาพ	

และแนวโน้มการสาธารณสุขในอนาคต

	 	 Definition,	concepts,	principles	of	public	health,	

public	health	development,	primary	health	care,	health	system	

reform	 and	 health	 decentralization,	 health	 determinants,	

health	problems	health	services	system,	and	future	trends	in	

public	health

  

 1401 212 เภสัชสาธารณสุข  2(2-0-4)

  Public Health Pharmacy

  ความหมายและความสำาคัญของยาในงานสาธารณสุข	

หลกัพืน้ฐานทางเภสชัวทิยา	รปูแบบยาและวธิทีางการใช้ยา	การคำานวณ

ขนาดยา	 ประเภทของยาท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขใน

สถานบริการระดับปฐมภูมิภายใต้ขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กำาหนด	บัญชียาหลักแห่งชาติ	ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

	 	 Meaning	and	important	of	drug	in	public	health,	

principal	 of	 pharmacology,	 dosage	 form	 and	 drug	

administration,	 basic	 drug	 of	 dose	 calculation,	 group	 of	

essential	drug	lists	in	primary	care	unit	followed	the	Ministry	

of	 Public	Health	 assigned,	 the	National	 drug	 list,	 herbal	

medicine	in	primary	health	care

  

 1401 311 จิตวิทยาสุขภาพ และสุขภาพจิตชุมชน  3(2-2-5)

  Health Psychology and Community Mental 

  Health

  แนวคิดและหลักการของจิตวิทยาสุขภาพ	สุขภาพจิต

ชมุชน	พฒันาการทางด้านอารมณ์จติใจและสงัคม	บคุลกิภาพกบัสขุภาพ

และการเจ็บป่วย	ความเครียดและการเผชิญ	ความเครียด	การเผชิญ

การเจบ็ป่วยเรือ้รงัและการเจบ็ป่วยระยะสดุท้าย	การเผชญิการสญูเสยี

และภาวะเศร้าโศก	การปรบัตวั	ดชันช้ีีวดัสภาวะสขุภาพจติ	ลกัษณะของ

การมีสุขภาพจิตที่ดี	ลักษณะความผิดปกติทางสุขภาพจิต	บทบาทของ

บ้าน	 โรงเรียน	 และชุมชน	 ที่มีผลต่อสุขภาพจิต	 การป้องกันและ

ส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน	เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพจิต	

	 	 Concept	and	principle	of	health	psychology	and	

community	mental	 health,	mind,	 social	 and	 emotional	

development,	personality	health	and	illness,	stress	coping,	

chronic	illness	and	end-stage	illness	coping,	 loss	and	grief	

coping,	 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

 1401 312 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  2(2-0-4)

  Health Economics

  ความรู ้ เ บื้ อ งต ้ น เกี่ ย วกั บหลั ก เศรษฐศาสตร ์	

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	และจุดคุ้มทุนในการจัดบริการด้านสุขภาพ

ทางเลือกต่างๆ	 ของระบบการคลังสาธารณสุข	 การจัดสรรทรัพยากร	

การเงินและงบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข	 ระบบประกัน

สุขภาพ	หลักการและการวิเคราะห์การตลาดด้านสุขภาพ	การประเมิน

โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประกันสุขภาพ	

	 	 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,	 health	

insurance	system,	principles	and	analysis	of	health	marketing,	

project	evaluation	in	health	economics	and	health	insurances

 1401 313 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  3(2-2-5)

  Principles of Public Health Research

เงื่อนไขของรายวิชา : 1499 206 ชีวสถิติ

Prerequisite : 1499 206 Biostatistics

	 	 ความหมาย	ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข	วิทยา

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข	 ขอบข่ายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 การกำาหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย	 การทบทวนเอกสาร

การวิจัยและตั้งสมมติฐาน	วิธีดำาเนินการวิจัย	การสร้างและหาคุณภาพ

เคร่ืองมอื	การเกบ็ข้อมลูการวิเคราะห์และแปลผล	การสรุปและอภปิราย

ผล	การเขียนรายงานการวิจัย	จรรยาบรรณการวิจัย	ฝึกปฏิบัติการวิจัย

ขั้นตอนย่อยๆ	และจัดทำาเค้าโครงการวิจัยทางสาธารณสุข

	 	 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
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 1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental of Anatomy and Physiology for 

  Public Health

  ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	

โครงสร้างระดับมหกายวิภาค-ศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์	หน้าที	่

กระบวนการ	 และกลไกในการควบคุมการทำางานของระบบอวัยวะใน

ร่างกายมนษุย์	การประยกุต์ความรูพ้ื้นฐานทางกายวภิาคและสรีรวทิยา

ในงานด้านสาธารณสุข

	 	 Basic	 knowledge	of	 anatomy	and	physiology,	

macroscopic	 and	 microscopic	 structures,	 functions,	

processes,	and	mechanisms	 in	 regulation	of	human	organ	

functions,	 application	of	basic	 anatomy	and	physiology	 in	

public	health

 1499 204 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5)

  Community Nutrition

  แนวคดิด้านอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วข้องกบัสถานะ

สขุภาพ	ความต้องการสารอาหารของบคุคล	สารพษิในอาหาร	ความเชือ่

และวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร	ความม่ันคงทางอาหาร	การประเมิน

ภาวะโภชนาการ	 การจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน

โภชนาการในชุมชน	

	 	 Concept	of	food	and	nutrition	related	to	health	

status,	 nutrient	 requirement,	 toxicant	 in	 food,	 belief	 and	

consumption	 behavior	 culture,	 food	 security,	 nutritional	

assessment,	 nutritional	management	 for	 preventing	 and	

problem	solving	in	the	community

  

  2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ มีจ�านวนหน่วยกิต

      ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุม่วชิาชพี แบ่งเป็น 5 กลุม่วชิา ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกติ

     ก. กลุม่ส่งเสริมสขุภาพและอนามยัชมุชน  12 หน่วยกติ

 1401 321 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน  3(2-2-5)

  Community Public Health Management

  แนวคดิและหลกัการจดัการสขุภาพชมุชนแบบองค์รวม	

กลยุทธ์ในการจัดการสาธารณสุขในชุมชน	 เครื่องมือและวิธีการศึกษา

ชุมชนและสังคม	กระบวนการวินิจฉัยชุมชน	 เครื่องชี้วัดกระบวนการ

จัดการ	 การวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน	 แนวโน้มการ

จัดการสาธารณสุขในชุมชนในอนาคต	 ฝึกปฏิบัติการจัดการสุขภาพ

ชุมชนแบบองค์รวม

	 	 Concepts	and	principles	of	holistic	community	

health	management,	 strategies	 for	 community	 health	

management,tools	and	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

 1401 322 การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)

  Health Promotion

  แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพ	 การดำาเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมระดับบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชน	

การดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัด

ส่งเสรมิสขุภาพ	และการส่งเสรมิสขุภาพในสถานประกอบการ	นโยบาย

สาธารณสุขที่สนันสนุนการดำาเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ	การประเมิน

ผลและปัญหาการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฝึกปฏิบัติการส่ง

เสริมสุขภาพแบบองค์รวมระดับบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน

	 	 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 323 การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข  3(0-9-0)

  Public Health Project Planning and Evaluation 

  การปฏิบัติการในการประเมินสถานการณ์	การรวบรวม

ข้อมูล	การจดัการข้อมูล	การวางแผนและวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลกระทบ

ต่อการดำาเนนิโครงการและการประเมนิผลโครงการ	การเขยีนโครงการ

สาธารณสุข	การนำาโครงการไปสู่การปฏิบัติ	การติดตาม	ควบคุมกำากับ	

และการประเมินผลโครงการ

	 	 Practice	 in	 situation	analysis,	data	collection,	

data	management,	planning	and	analyzing	factors	effecting	

project	 implementation	 and	 evaluation,	 project	writing,	

project	implementing,	monitoring,	control,	supervision	and	

project	evaluation

 1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(2-2-5)

  Health Education and Behavioral Science

  แนวคดิ	หลกัการสขุศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์	ทฤษฎี

ทางพฤตกิรรมศาสตร์	กลวธีิทางสขุศกึษา	ปัจจยัและการวเิคราะห์ปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ	 เคร่ืองมือและการสำารวจพฤติกรรม

สุขภาพ	 การวางแผนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	 การเฝ้าระวัง

พฤตกิรรมสขุภาพ	การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ในงานสาธารณสขุ	การ

ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการดำาเนินงานสุขศึกษาและปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานสาธารณสุข	

การฝึกปฏิบัติการให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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	 	 Concept,	 principles	 of	 health	 education	 and	

behavioral	 science,	 theories	of	behavioral	 sciences,	health	

education	strategies,	factors	and	analysis	of	factor	related	to	

health	behavior,	health	behavioral	instruments	and	surveys,	

health	behavioral	planning	and	developing,	health	behavioral	

surveillance,	health	communication	and	public	relations	in	

public	health,	media	and	technology	uses	in	health	education	

and	health	behavioral	modification,	health	literacy	in	public	

health,	practices	in	health	education	and	health	behavioral	

modification

  

     ข. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ  

และการวิจัยสาธารณสุข  13 หน่วยกิต

 1401 331 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วย 2(1-2-3)

  คอมพิวเตอร์

  Computing in Public Health Data Analysis

  หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	 โปรแกรม

สำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข ้อมูลสาธารณสุข	 แนวคิด	 เครื่องมือ	

การกำาหนดตัวแปร	การสร้างรหัส	การจัดเตรียมข้อมูล	การจัดการและ

แปลงข้อมลู	การวเิคราะห์ข้อมลู	การใช้สถติต่ิางๆ	ในการวเิคราะห์ข้อมูล

สาธารณสุข	การอ่านผลข้อมูล	การนำาเสนอข้อมูล

	 	 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 332 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 1 3(0-9-0)

  Independent Study in Public Health 1

  ค ว า ม สำ า คั ญ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ท า ง ส า ธ า ร ณ สุ ข	

กระบวนการวิจัย	 การทำาโครงร่างการวิจัยทางสาธารณสุข	 เครื่องมือ

และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย	 การสอบโครงร่างการวิจัย

และการย่ืนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์

ที่ปรึกษา

	 	 Importance	of	public	health	researches,	research	

methodology,	research	proposals,	research	instruments	and	

quality	measurement,	research	proposal	defense	and	applying	

for	human	research	ethics	under	advisor’s	supervision	

  

 1401 333 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 2 2(0-6-0)

  Independent Study in Public Health 2

  การดำาเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมา

แล้วในรายวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข	1	ภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 Performing	 of	 research	 according	 to	 the	

defensive	research	proposal	in	course	of	รndependent	study	

in	public	health	1	under	the	advisor	supervision

  

 1499 201 ระบาดวิทยา 3(3-0-6)

  Epidemiology

  แนวคิดพื้นฐาน	 ความหมาย	 หลักการ	 ป ัจจัย

และธรรมชาติของการเกิดโรค	 และการกระจายของโรค	 การวัดทาง

ระบาดวิทยา	ดัชนีสุขภาพ	การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดลอง	

การศึกษาทางระบาดวิทยา	 การเฝ้าระวัง	 และการสอบสวนทาง

ระบาดวิทยา	ประโยชน์ของระบาดวิทยา	การนำาเสนอข้อมูลทางระบาด

วิทยา	การประยุกต์ระบาดวิทยาไปใช้ในงานสาธารณสุข	

	 	 Basic 	 concepts , 	 definit ion, 	 pr incip le ,	

determinants	 and	nature	 history	 of	 disease,	 distribution,	

measures	 in	 epidemiology,	 health	 indicators,	method	

evaluation,	 types	 of	 epidemiological	 studies,	 surveillance	

and	investigation,	uses	of	epidemiology,	applied	epidemiology	

for	public	health

  

 1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Disease Prevention and Control

  แนวคิด	ความหมาย	หลักการ	โรคติดต่อ	โรคไม่ติดต่อ	

โรคอุบัติใหม่	โรคอุบัติซำ้า	โรคจากการประกอบอาชีพ	การบาดเจ็บและ

ภยัสขุภาพ	การสร้างภมิูคุม้กนัโรค	การป้องกันและควบคมุโรคในชมุชน	

การควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยพิบัติ	 การป้องกันและ

ควบคุมโรคระหว่างประเทศ

	 	 Concepts,	definition,	principle,	communicable	

diseases,	non-communicable	diseases,	emerging	diseases,	

re-emerging	 diseases,	 occupational	 diseases,	 injury	 and	

health	 hazards,	 immunization,	 prevention	 and	 control	 of	

disease	in	the	community,	disease	control	in	emergencies	or	

disasters,	international	disease	prevention	and	control
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     ค. กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแล

ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ  11 หน่วยกิต

 1401 241 การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ  3(2-2-5)

  การบ�าบัดโรคเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย

  Primary Assessment, Basic Medical Care, and 

  Patient Referral

  การซักประวัติ	 การคัดกรองผู้ป่วย	 การตรวจร่างกาย

เบื้องต้น	การประเมินสุขภาพ	และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการ

วินจิฉัยโรคเบือ้งต้น	การวินิจฉยัแยกโรคเบือ้งต้น	การบำาบดัโรคเบือ้งต้น	

ฝึกปฏิบัติการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น	หลักการรักษาด้วยยา	 การให้สารนำ้า

ทางหลอดเลอืดดำาการทำาหัตถการทางศัลยกรรมเบ้ืองต้น	และการส่งต่อ

ผูป่้วยตามระบบอย่างเหมาะสมตามขอบเขตของกฎหมายและจรยิธรรม

ที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข	

	 	 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	patient	 referral	 following	public	

health	laws	and	ethics

 1401 242 การบริบาลสุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟู 3(2-2-5)

  สุขภาพแบบองค์รวม

  Holistic Home Health Care and Rehabilitation 

  แนวคิดและความสำาคัญของการบริบาลสุขภาพท่ีบ้าน

และการฟื ้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมการบริบาลสุขภาพที่บ้านและ

การฟื้นฟูสุขภาพกับงานสาธารณสุขมูลฐาน	รูปแบบการบริบาลสุขภาพ

ท่ีบ้านและการฟ้ืนฟูสขุภาพ	หน่วยงานและผูใ้ห้การบริบาลสขุภาพทีบ้่าน

และการฟ้ืนฟสูขุภาพ	คณุสมบัติและทักษะท่ีจำาเป็นของผูใ้ห้การบรบิาล

สุขภาพที่บ้านและการฟื้นฟูสุขภาพ	 กลวิธีการบริบาลสุขภาพและ

การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม	 ฝึกปฏิบัติการบริบาลสุขภาพที่บ้าน

การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมระดับบุคคลและครอบครัว

	 	 Concept	and	importance	of	holistic	home	health	

care	and	rehabilitation,	home	health	care	and	rehabilitation	

in	 primary	 health	 care,	 models	 of	 home	 health	 and	

rehabilitation	services,	agencies	and	the	official	home	health	

care	and	rehabilitation	service,	qualifications	and	essential	

skills	of	home	health	care	and	rehabilitation	workers,	methods	

of	holistic	home	health	care	and	rehabilitation,	practices	in	

holistic	home	health	care	and	rehabilitation	for	individuals	

and	family	

  

 1401 341 อนามัยครอบครัว  3(2-2-5)

  Family Health

  ความหมายของครอบครวั	หน้าทีข่องการสร้างครอบครวั	

รปูแบบของความสมัพนัธ์และความสำาคญัของการสือ่สารในครอบครวั	

พฒันาการด้านต่างๆ	และการส่งเสริมสขุภาพในแต่ละช่วงอาย	ุแนวคดิ

ทฤษฎีการให้คำาปรึกษาด้านอนามัยครอบครัว	 วิธีการประเมินสุขภาพ

ครอบครัวการดูแลผู้ป่วยกรณีพิเศษในครอบครัว	การฝึกปฏิบัติการ

ประเมินสุขภาพครอบครัวและการประเมินพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

	 	 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	 health	 assessment	methods,	 caring	 sicked	 family	

members,	practices	in	family	health	assessment,	child	and	

adolescent	assessments

  

 1401 342 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่ 2(1-2-3)

  มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 

  Health Care for Elderly and Dependent People 

  in Community

  แนวคดิและหลกัการการดแูลสขุภาพผูส้งูอายแุละผูท้ีมี่

ภาวะพึ่งพิงในชุมชน	การประเมินภาวะสุขภาพ	รูปแบบการดูและฟื้นฟู

สุขภาพ	และบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของ

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

	 	 Concept	and	principles	of	health	care	for	elderly	

and	dependentable	people	in	community,	health	assessments,	

health	care	models,	 and	 roles	of	 family	and	community	 in	

health-caring	 for	 elderly	 and	 dependentable	 people	 in	

community

  

     ง. กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัย

สิ่งแวดล้อม   10 หน่วยกิต

 1401 351 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Public Health and Environment Laws

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	หลักกฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบวชิาชพีด้านสาธารณสขุ	ด้านอนามยัสิง่แวดล้อมด้านอาชวี

อนามัยและความปลอดภัย	ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ด้านโภชนาการ

และการกำาหนดอาหาร	 และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

กฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณสุขในระดับต ่างๆ	

และการประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อการประกอบ

วิชาชีพ
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	 	 Introduction	to	laws,	law	and	public	administration,	

public	health	laws	in	aspect	of	health	professionals,	environmental	

health,	 occupational	 health	 and	 safety,	 health	 consumer	

protection,	 nutrition	 and	dietetic,	 disaster	prevention	 and	

mitigation,	 laws	 enforcement	 in	 health	 services,	 and	 its	

approaches	for	public	health	professional	activities	

  

 1401 352 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ 2(1-2-3)

  สิ่งแวดล้อม

  Health and Environmental Impact Assessment

  หลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบทาง

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม	 เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทาง

สขุภาพและสิง่แวดล้อม	ฝึกปฏบิตัใินการจดัทำาและดำาเนนิการประเมนิ

ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 และการจัดทำารายงานการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

	 	 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

  

 1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  Environmental Health

  ความหมาย	 ขอบเขตและความสำาคัญของการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

การควบคุมและการดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 การจัดการนำ้าสะอาด	การบำาบัดนำ้าเสีย	

การควบคมุสตัว์ขาปล้องและสตัว์แทะ	การสขุาภิบาลอาหาร	การจดัการ

มูลฝอย	การจัดการสิ่งปฏิกูล	มลพิษทางอากาศการสุขาภิบาลอาคาร

สาธารณะ	การระงับเหตุรำาคาญ	มาตรการทางกฎหมายและข้อกำาหนด

ต่าง	ๆที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 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	water	supply	management,	

wastewater	 treatment,	 arthropod	 and	 rodent	 control,	 food	

sanitation,	solid	waste	management,	excreta	management,	

air	 pollution,	 sanitation	 of	 public	 buildings,	 nuisance	

abatement,	laws	and	regulations	for	environmental	health

  

 1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

เงื่อนไขของรายวิชา : 1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1499 202 Environmental 

Health

	 	 ความหมาย	แนวคดิ	ความสำาคญั	และองค์ประกอบของ

งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	หน่วยงานและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 อาชีวเวชศาสตร์	 การเฝ้าระวังสุขภาพและ

สิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากการทำางาน	การประเมินความเสีย่งและการป้องกนั

อุบัติเหตุจากการทำางาน	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	การจัด

บริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการและใน

ชุมชน

	 	 Definitions,	concepts,	importance	and	elements	

of	occupational	health	and	safety,	related	organizations	and	

legislations,	 industrial	 hygiene,	 occupational	medicine,	

surveillance	on	occupational	health	and	environmental	haz-

ards,	 risk	 assessment	 and	 accidental	 prevention	 at	work,	

personnel	protective	devices,	occupational	health	and	safety	

services	in	workplace	and	community

     จ. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข 

12 หน่วยกิต

 1401 361 การพัฒนางานสาธารณสุขและการพัฒนา 3(3-0-6)

  คุณภาพในงานสาธารณสุข

  Development and Quality Improvement 

  in Public Health

  แนวคิ ดและหลั กก า รก า รพัฒน าส า ธ า รณสุ ข

และการพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุขการวิเคราะห์สภาพปัญหา

และความต้องการทางด้านสาธารณสุข	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข	

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 การจัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ	

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุ	 ขภาพ	 เครื่องมือและเทคนิค

ในการควบคุมและปรบัปรงุคณุภาพในงานสาธารณสขุ	การประยกุต์ใช้

การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข

	 	 Concepts	and	principles	of	health	development	

and	 quality	 improvement	 in	 public	 health,	 public	 health	

problems	 analysis	 and	 needs	 assessments,	 Sustainable	

Development	Goals	(SDGs),	public	health	policy	(PHP),	public	

health	national	strategies,	service	plans,	primary	care	cluster,	

quality	improvement	in	health	service	development,	tools	and	

techniques	 for	 quality	 control	 and	 improvement	 in	public	

health,	applications	quality	management	in	public	health
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 1401 362 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Public Health Professional Ethics

  แนวคดิ	หลกัการของจรยิธรรม	คณุธรรมและจรยิธรรม

ในการปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน	 จริยธรรมในงาน

สาธารณสุข	 จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพด้านสาธารณสุข

	 	 Concept	 and	 principles	 of	 ethics,	moral	 and	

ethics	in	public	and	private	sectors,	moral	in	public	health,	

professional	 ethics	 and	code	of	 public	health	professional	

ethics

  

 1401 363 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Health Consumer Protection

  ความหมาย	และหลกัการของงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	สทิธิ

ผูบ้รโิภค	การบรหิารงานคุม้ครองผูบ้รโิภค	คณุภาพมาตรฐานและความ

ปลอดภยัในการบรโิภคอาหาร	ยา	เครือ่งสำาอาง	วตัถมีุพษิ	วตัถอุนัตราย	

การจัดการคุ้มครองสุขภาพ	 เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวัง

และระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ ้มครองผู้บริโภค	 การฝึกปฏิบัติ

ในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

	 	 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,	 Practices	 public	 health	 consumer	 protection	 in	

community

  

 1401 364 สัมมนาสาธารณสุข  2(0-6-0)

  Seminar in Public Health

  หลักการสัมมนา 	 การ เตรียมประ เ ด็นสัมมนา	

การดำาเนินงานการจัดสัมมนา	 การเลือกและเรียบเรียงประเด็น

ในการสัมมนาทางสาธารณสุข	 การนำาเสนอและอภิปรายโดยใช้

กระบวนการสัมมนา	 การสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการสัมมนา	

ฝึกปฏิบัติจัดการสัมมนางานสาธารณสุข

	 	 Principles	of	seminar,	preparation	of	interested	

topics	and	management	seminar,	selecting	and	constructing	

in	 public	 health	 issues,	 presenting	 and	discussing	 using	

seminar	techniques,	knowledge	management	from	seminar	

issues,	practices	inpublic	health	seminar

 1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข  3(3-0-6)

  Public Health Administration

	 	 แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข	พัฒนาการ

และการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข	 นโยบาย	 และการ

วางแผนงานสาธารณสุข	 โครงสร้างด้านการบริหารสาธารณสุขของ

ประเทศไทย	การอำานวยการ	 การควบคุมและกำากับงาน	 การบริหาร

จัดการทรัพยากรสาธารณสุข	การจัดการสมัยใหม่	และการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข

	 	 Concept	and	principles	of	public	health	admin-

istration,	chronological	in	public	health	administration,	health	

policy	planning,	organizational	structure	of	public	administra-

tion	in	Thai	health	system,	directing	controlling	and	monitor-

ing,	public	health	resources	management,	modern	manage-

ment	and	its	innovations	in	public	health	administration

  

   2.2.2 กลุ่มการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามด้านวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

 1401 491 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์  4(0-12-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 1 ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

  Public Health Field Practicum 1

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 241 การตรวจประเมิน

ภาวะสุขภาพ การบ�าบัดโรค

เบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย

และ 1401 242 การบริบาล

สุขภาพที่บ้านและการฟื ้นฟู

สภาพแบบองค์รวม 

Prerequisite :  1401 241 Primary Health 

assessment, Basic Medical 

Care and Petient Referral, 

1401 242 Holistic Home 

Health Care and Rehabili-

tation

	 	 การฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น	การซักประวัติ

และตรวจร่างกายเบื้องต้นการวัดสัญญาณชีพ	 การให้คำาปรึกษา	

การทำาแผล	การจัดเตรียมและให้ยาทางปาก	การให้ออกซิเจน	การช่วย

ฟื้นคืนชีพ	 การเจาะเลือดจากปลายน้ิว	 การเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ	

การทำาความสะอาดร่างกายผู ้ป ่วย	 การใส ่ถุงมือปราศจากเชื้อ	

การทำาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช ้การเก็บสิ่งส ่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ	การสอนสุขศึกษาระดับบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน

การบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย	การเข้าเฝือก	การใช้ผ้าพันแผล	การเคลื่อน

ย้ายผู ้บาดเจ็บ	 ฝึกหัตถการเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือผู ้ป่วย	

ปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพในสภาวะต่างๆ	การส่งต่อผู้ป่วย	และ

ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมในระดับบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ภายใต้

การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
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	 	 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	professional’s	supervision

 1401 492 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์ 4(0-12-0)

  วิชาชีพสาธารณสุข 2 ไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง

  Public Health Field Practicum 2

เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชา

Prerequisite :  Must completed all 

compulsory subjects

	 	 ฝึกปฏบิตังิานเสรมิสร้างประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ

ในหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ	เช่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบล	 หน่วยงานวิชาการทางสาธารณสุขหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	 โดยฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนการและการจัดการด้าน

สาธารณสุขตามขอบข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	รวมทั้ง

ศกึษาค้นคว้าในหวัข้อหรอืประเด็นปัญหาทางสาธารณสขุจากข้อมูลและ

สถานการณ์จริงในการศึกษาชุมชน	ค้นหาปัญหาสาธารณสุขชุมชน	

วิเคราะห์สถานการณ์และวินิจฉัยสุขภาพชุมชน	การจัดประชาคมด้าน

สขุภาพ	การจดัทำาแผนงาน/โครงการเพือ่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสขุภาพ	

การดำาเนินการและการประเมินผล	 และการนำาเสนอผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

	 	 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

  

 1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสขุชมุชน  1(150 ชัว่โมง)

  Coomunity Health Field Practicum

  ศึกษาบริบทชุมชน	 เรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน	

วินิจฉัยชุมชน	 การคืนข้อมูลชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	การบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน

	 	 Community	studies,	collaborative	 learning	 for	

community	development,	community	diagnosis,	technique	

and	 tools	participatory	community	 learning,	public	health	

academic	services	to	the	community

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้นสิติเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนดังต่อไปนี	้หรอืรายวชิาอืน่

ที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

  

 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

 1401 471 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร 2(1-2-3)

  Perception, Cognition and ommunication

  วิธีการสื่อสารต่างๆ	 ที่ มีต ่อการรับรู ้และการรู ้คิด	

ตลอดจนการเรียนรู้ของบุคคล	 อิทธิพลของการสื่อสาร	 การศึกษา

พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด	 สติปัญญาของบุคคลเกี่ยวกับ

การรับทราบ	การจดจำา	 และการกระทำา	 การค้นหาวิธีการปลูกฝังและ

เพิ่มพูนความสามารถในการรับรู้

	 	 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 472 การสื่อสารสุขภาพและการรู้เท่าทันสื่อ 2(1-2-3)

  Health Communication and Media Literacy

  คว ามหมายและคว ามสำ า คัญของก า รสื่ อ ส า ร	

องค์ประกอบของการสื่อสารการสื่อสารในงานสาธารณสุข	การรู้เท่าทัน

สือ่	การพฒันาทกัษะในการสือ่สาร	การสือ่สารด้วยการพดูระหว่างบคุคล

และในชุมชน

	 	 Definition	 and	 importance	of	 communication,	

elements	of	communication,	communication	in	public	health,	

media	 literacy,	 developing	 skills	 on	 communication,	

communication	 via	 speaking	 between	 persons	 and	 in	

community
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 1401 473 ประชากรศาสตร์ 2(1-2-3)

  Demography

  สถานการณ์และแนวโน้มทางประชากร	 ปัญหาทาง

ประชากร	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางประชากร	ผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงประชากรต่อปัญหาสาธารณสุข	 เทคนิควิเคราะห์

ประชากรศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

	 	 Situations	and	trend	of	population,	population	

problems,	factors	related	to	population	changes	and	impact	

on	 population	 changes	 towards	 public	 health	 problems,	

analysis	techniques	of	population	and	application	in	relation	

to	public	health

 1401 474 สุขศึกษาในชุมชน 2(1-2-3)

  Community Health Education

  หลักการให้สุขศึกษาในชุมชน	 นิยามศัพท์	 และคำาที่

เกี่ยวข้อง	 การเรียนรู้	 การจูงใจ	 ค่านิยม	ปัจจัยทางสังคมกับการให้

สขุศกึษา	วธีิการให้สขุศกึษาในชมุชน	เทคโนโลยแีละนวัตกรรมสขุศกึษา	

กระบวนการให้สุขศึกษาในชุมชน	 การดำาเนินงานสุขศึกษาในชุมชน	

การวจิยัและประเมนิผลงานสขุศกึษาในชุมชน	ฝึกปฏบิตักิารดำาเนนิงาน

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	im-

plementation,	research	and	evaluation	of	community	health	

education,	practicing	delivering	community	health	education

  

 1401 475 การผลิตสื่อสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Public Health Media Production

  เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อที่ใช ้ในงานสาธารณสุข	

ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

	 	 Techniques	and	methods	of	media	production	

for	public	health,	practice	in	public	health	media	production	

for	appropriate	target	groups

  

 1401 476 การให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)

  Counseling in Health

	 	 หลกัการ	และทฤษฎคีวามเชือ่ทางสขุภาพ	ทฤษฎกีารให้

คำาปรึกษา	กระบวนการสอนและการให้คำาปรึกษาทางสุขภาพ	บริการ

สนเทศทางสุขภาพ	ความต้องการและปัญหาที่เป็นผลกระทบเมื่อเกิด

การเจ็บป่วย	การให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ

	 	 Principles	 of	 health	 belief	 theory,	 counseling	

theory,	the	teaching	and	counseling	process	for	health,	health	

information	 services,	 basic	 needs	 and	 impacts	 of	 illness,	

health	counseling	provision

  

 กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู

สภาพและการส่งต่อ

 1401 571 การแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)

  Thai Traditional Medical Care

  ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย	ความจำาเป็นและ

ทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย	

การดูแลสุขภาพจิตแผนไทย	การดูแลสุขภาพด้านกายภาพบำาบัดแผน

ไทย	การดูแลสขุภาพด้านเภสชักรรมแผนไทย	และการดูแลสขุภาพด้าน

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 572 โภชนบ�าบัด 2(1-2-3)

  Dietetics

  หลักการทางโภชนศาสตร์ป้องกันและโรคที่สำาคัญ

เกีย่วกบัโภชนาการ	ลกัษณะ	และการเตรยีมอาหารสำาหรบัทำาโภชนบำาบดั	

การจัดการแผนกโภชนบำาบัดในสถานบริการต่างๆ	 และการวางแผน

และประเมินผลการให้โภชนบำาบัด

	 	 Concept	 of	 preventive	 nutrition,	 nutritional	

therapy	and	important	nutritional	disorders,	patterns	and	food	

remedies,	 dietetics	management,	 planning	 and	 dietetics	

planning	and	evaluation

  

 1401 573 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  2(1-2-3)

  Care for Chronic Patients and Palliative Care 

  แนวคิดของการป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย	ลักษณะต่างๆ	ปัญหาของผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย	การดูแลผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยสหวิชาชีพที่

บ้านและทีส่ถานบรกิาร	ทกัษะทีจ่ำาเป็นสำาหรบัการดแูลผูป่้วยเรือ้รงัและ

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของญาติหรือของผู้ดูแล	การบรรเทาความรู้สึกเจ็บ

ปวดและทุกข์ทรมาน	 จริยธรรมในการดูแลผู ้ป่วยภาวะใกล้ตาย

เพือ่เตรยีมตวัเผชญิความตายอย่างสงบ	ฝึกปฏบิตักิารในการดแูลผูป่้วย

โรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
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	 	 Concept	 of	 chronic	 and	 end-stage	 illness,	

chronic	 care	 problems	 characteristics.	 Integrated	

multidisciplinary	care	for	chronic	patient	and	palliative	care	

at	home	and	health	service	setting,	skills	for	patient	care	with	

chronic	by	relatives	or	caregivers,	ethics	for	pain	relief	and	

helping	patient	to	prepare	for	peace	death,	practice	in	caring	

for	chronic	and	terminally	illness

 1401 574 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Toxicology in Public Health

  ความหมาย	 ความเป็นมา	 ความสำาคัญ	 หลักการ

และขอบเขตของงานพิษวิทยา	 กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี	

หลักการทดสอบพิษ	 และการกำาหนดมาตรฐานของสารเคมี

ในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์	ดัชนีอันตราย	หลักการเฝ้าระวัง

สุขภาพอนามัยของผู ้ประกอบอาชีพ	 ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค

จากการประกอบอาชีพ	และวิธีการวินิจฉัยเบื้องต้น

	 	 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 575 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 2(1-2-3)

  Pharmacology for Consumer Health Protection

  ความหมาย	และประเภทของยา	หลักการออกฤทธิ์และ

กลไกการออกฤทธิข์องยา	ปัจจยัทีมี่ผลต่อการออกฤทธิ	์ข้อบ่งใช้	ข้อห้าม

ใช้ของยาในระบบร่างกาย	ผลข้างเคียงของยา	หลกัการใช้ยาท่ีปลอดภยั

สำาหรับสุขภาพผู้บริโภคภายใต้ขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำาหนด	

บัญชียาหลักแห่งชาติ	 หลักการของเภสัชวิทยากับงานคุ้มครองสุขภาพ

ผู้บริโภค

	 	 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,	 national	

essential	drug	 lists,	principles	of	pharmacology	and	health	

consumer	protection

 1401 576 ทันตสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Dental Health

  แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับทันตสาธารณสุข	

การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพช่องปาก	หลักการวินิจฉัยปัญหา

ทันตสุขภาพของชุมชน	 รูปแบบของการดำาเนินงานทันตสาธารณสุข

ในชุมชนและกลุ ่มเฉพาะ	 การเฝ ้าระวังทันตสุขภาพ	 แผนงาน

ทันตสาธารณสุขระดับต่างๆ	 โครงสร้างหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข	

การฝึกปฏิบัติการป้องกันโรครายบุคคล	 ฝึกการตรวจช่องปาก

และการเฝ้าระวัง

	 	 Definition	of	terms	in	dental	public	health,	dental	

health	prevention,	and	oral	care,	principles	of	dental	health	

problem	diagnosis,	 dental	 health	 surveillance,	models	 of	

community	dental	health	and	special	groups,	public	health	

dental	plans	at	different	levels,	structure	of	dental	public	health	

organizations,	individual	dental	health	prevention	practice,	

oral	examination	practice	and	surveillance

 กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัย

สาธารณสุข

 1401 671 การสอบสวนโรคระบาด 2(1-2-3)

  Investigation of Disease Outbreaks

  ความหมายของการระบาดของโรค	 รูปแบบของ 

การระบาดของโรค	ขัน้ตอนการสอบสวนการระบาดของโรค	กรณีศึกษา

การสอบสวนโรค	ระเบียนรายงานต่างๆ	ที่ใช้ในการสอบสวนโรค

	 	 Definition	 and	patterns	 of	 outbreak,	 steps	 of	

outbreak	investigation,	case	studies,	investigation	report	and	

any	records

 1401 672 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

  ทางสังคม

  Public Health Problems and Social Changes

  ปัญหาทางสาธารณสุข	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพ

ในชมุชน	แนวทางแก้ไขปัญหาทางสาธารณสขุการเสรมิสร้างความพร้อม

ที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

	 	 Public	health	problems,	social	change;	influence	

of	science	and	technology	on	community	health,	public	health	

solving,	promoting	the	ability	towords	future	social	change
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 1401 673 การจัดการสาธารณภัย  2(1-2-3)

  Disaster Management

  ความหมาย	 ประเภท	 และสาเหตุของสาธารณภัย	

ขอบเขตอันตราย	 ความรุนแรงการวางแผนดำาเนินการเตรียมรับ

สถานการณ์	 การควบคุมป้องกัน	การเฝ้าระวังสาธารณภัย	หลักการ

และแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัยประเภทต่างๆ	

ฝึกทดลองฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย	 เฝ้าระวังสาธารณภัยและ

จดัทำาแผนการดำาเนนิงานบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัย	 การใช้เครื่องมือภาคสนาม	การบันทึกสถานการณ์ด้วย

ภาพถ่าย	โดยใช้กรณีศึกษา	และสถานการณ์จำาลอง

	 	 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	scenario	simulation	

  

 1401 674 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3)

  เบื้องต้น

  Introduction to Health Behavior Research and 

  Development

  แนวคิดทฤษฎี	 และวิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา	

การศึกษางานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ	 การประมวลเอกสาร

เพื่อการวิจัย	 การกำาหนดปัญหาการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	

การเขียนรายงานการวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย

	 	 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 675 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือ 2(1-2-3)

  ทางด้านสาธารณสุข

  Design and Test of Public Health Instrument

  หลักการแนวคิดทฤษฎีและขั้นตอนในการออกแบบ

เครื่องมือ	 การคัดเลือกตัวแปรสำาหรับใช้ในการออกแบบเครื่องมือ	

วิธกีารสร้างสเกลการวดั	การทดสอบความน่าเชือ่ถอื	และความตรงของ

เครื่องมือ	วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบและทดสอบเครื่องมือ

	 	 Principles,	concepts	and	method	for	instrument	

design,	select	variables	for	design	instrument,	method	design	

instrument	scale,	test	reliability	and	test	validity,	statistic	for	

design	and	test	instrument

 กลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 1401 771 การจัดการและการก�าจัดของเสีย 2(1-2-3)

  Waste Management and Disposal

  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมการจัดการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม	

เช่น	การจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอันตรายการจดัการระบบบำาบดั

นำ้าเสีย	และการควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

	 	 Relations	between	health	and	the	environment,	

environmental	 impacts,	 environmental	 health	 problem	

solutions,	 such	 as	 solid	 waste	 and	 hazardous	 waste	

management,	wastewater	 treatment	 system	management	

and	pollution	control

 1401 772 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3)

  Environmental Health Administration

  หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อำานาจหน้าที่

การดำาเนนิงานของหน่วยงาน	กฎหมาย	บทบญัญตัต่ิางๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 Principles	of	environmental	health	administration,	

authorities	overseeing	environmental	health	management,	

laws	and	regulations	relating	to	environmental	health,	activity	

in	 environmental	 health	 undertaken	by	 local	 government	

administrative	organizations

 1401 773 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)

  Environmental Epidemiology

  ความหมาย	แนวคิดและขอบเขตของวิทยาการระบาด	

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเกิดและการกระจายของโรค	

การศึกษาทางวิทยาการระบาด	 ปัญหาและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

	 	 Definition,	concepts,	and	scope	of	epidemiology,	

relations	among	environment,	the	occurrence	and	distribution	

of	 diseases,	 epidemiology	 study	 designs,	 in	 term	 of	

environmental	 problems,	 environmental	 epidemiologic	

surveillance,	going	on	environmental	monitoring,	and	related	

environmental	law
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 1401 774 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)

  Environmental Biology

  แนวคิดธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม	 ระบบนิเวศวิทยา	

ประชากร	แหล่งนำ้า	พลังงาน	ธรณีวิทยา	ความหลากหลายทางชีวภาพ	

ฤดูกาล	มลพิษทางการเกษตร	 ยาฆ่าแมลง	 สารพิษและกากของเสีย

อันตราย	การใช้ประโยชน์ของพื้นที่

	 	 Concept	of	the	biological	basis	of	environmental	

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

geologic	resources,	biodiversity,	weather/climate,	pollution,	

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

waste,	toxicology,	land	use

 1401 775 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 2(1-2-3)

  เพื่อสุขภาพ

  Home Sanitation and Environment for Health

  ความสำาคัญของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของบ้าน	

หลกัการออกแบบบ้านให้ถกูสขุลกัษณะ	การจดัการดแูลรกัษาบ้านเพือ่

สขุภาพทีด่	ีการเลอืกพืน้ท่ีสำาหรบัสร้างบ้าน	การจดับ้านตามหลกัฮวงจุย้	

อทิธพิลของสกัีบการอยูอ่าศยั	การจดัสวน	การจดัการระบบไฟฟ้า	ระบบ

นำ้าและการระบายนำ้า	 แสงสว่าง	 การระบายอากาศ	และการกำาจัดขยะ

มูลฝอย	ความปลอดภัยภายในบ้าน	การป้องกันแมลงและสัตว์นำาโรค

	 	 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 776 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่ 2(1-2-3)

  พักผ่อนหย่อนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

  ความหมาย	ความสำาคัญ	และขอบเขตของสถานบริการ

และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล	

การควบคุมและป้องกันโรค	 รวมท้ังอันตรายจากสถานบริการและ

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ตลอดจนการจัดทำาโครงการเพื่อฝึกอบรม

ผู้ประกอบการ	 และพนักงานของสถานบริการ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำาหรับการประเมินผลด้านสุขภาพ

	 	 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,	health	evaluation	

technology

  

 1401 777 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)

  Food Sanitation

  หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการสขุาภบิาลอาหาร	เทคนคิ

ในการประเมินสุขาภิบาลอาหาร	ฝึกปฏิบัติในการจัดทำาและดำาเนินการ

ประเมินผลสุขาภิบาลอาหาร	 การจัดทำารายงานและการเขียนผลการ

ประเมิน

	 	 Principles	and	 theories	about	 food	sanitation,	

techniques	 of	 foodsaniataion	 assessment,	 practice	 on	

performance	of	food	saniation	assessments,	food	sanitation	

assement	report	writing

  

 1401 778 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)

  Foundation of Occupational Medicine

เงื่อนไขของรายวิชา : 1499 203 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

Prerequisite : 1499 203 Occupational 

Health and Safety

	 	 ลกัษณะและอาการของโรคทีเ่กิดจากการประกอบอาชพี

หรือจากสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค	 หรืออันตรายต่อสุขภาพ

ในผู้ประกอบอาชีพต่างๆ	ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรคหรืออาการ

ผิดปกติ	อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

	 	 Characteristics	and	symptoms	of	occupational	

diseases,	risk	factors	or	health	hazards	affecting	the	worker,	

including	diagnostic	guidelines	for	occupational	disorders

 1401 779 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจาก 2(1-2-3)

  ของเสียอันตราย

  Environmental Protection from Hazardous 

  Waste

  ชนิด	ลักษณะเฉพาะ	 และการจำาแนกของเสียอันตราย	

มลพิษ	การจัดการทางสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม	โรงพยาบาล	

ห้องปฏิบัติการ	และในชุมชน

	 	 Type,	 characteristic	 and	 classification	 of	

hazardous	wastes,	pollution	environmental	management	in	

industrial	plant,	hospital,	laboratory	and	community
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 1401 871 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  2(1-2-3)

  Foundation of Industrial Hygiene

เงื่อนไขของรายวิชา :  1499 203 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

Prerequisite :  1499 203 Occupational 

Health and Safety

	 	 อนัตรายจากสิง่แวดล้อมด้านต่างๆ	ในการทำางานท่ีมีผล

ต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานในโรงงานอตุสาหกรรม	

ตามประเภทและลักษณะงาน	ตลอดจนหลักท่ัวไปในการประเมินและ

ควบคุมอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 Environmental	health	hazards	in	the	workplace,	

including	health	and	safety	 for	workers,	according	to	 type	

and	working	characteristics,	including	principles	of	industrial	

hazard	assessment	and	control

  

 1401 872 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย 2(1-2-3)

  Epidemiology in Occupational Health

  ความหมาย	 แนวคิด	 ขอบเขตและความสำาคัญของ

วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย	วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด	

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ	การเฝ้าระวังสุขภาพ

ของผู้ประกอบอาชีพ	ปัญหาอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพ

	 	 Definition,	concepts,	scope	and	the	importance	

of	epidemiology	in	any	occupational	health,	methodology	and	

study	designs,	risk	factors	affecting	the	occupational	diseases,	

health	surveillance	for	workers,	occupational	health	problems	

and	health	impacts

  

 กลุ่มการบริหารสาธารณสุข และกฎหมายสาธารณสุข

 1401 873 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Field Study in Public Health

  หลกัการและกระบวนการในการศกึษาดงูาน	การจดัการ

ศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ	การศึกษาดูงานด้านกระบวนการ

พฒันาคุณภาพชวีติทัว่ไปและด้านสาธารณสขุทีม่ผีลกระทบต่อวถิชีวีติ	

การนำาผลการศึกษาดูงานมาจัดการสัมมนา

	 	 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

 1401 874 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Public Health Resource Management

  กระบวนการบริหารทรพัยากรสาธารณสขุ	โดยเน้นหลกั

การ	 รูปแบบ	 โครงสร้างและวิธีปฏิบัติในการบริหารงานการเงินและงบ

ประมาณ	บุคลากร	 การคลังและเวชภัณฑ์	 การพัสดุและสิ่งก่อสร้าง

สำาหรับหน่วยงานสาธารณสุข	การบริหารงานสารบรรณ	และการรักษา

ความปลอดภัยของหน่วยงาน

	 	 Health	resource	management	process:	principles,	

models,	structure	and	actual	practice	in	financing-	accounting,	

personnel	management,	 financing	and	medicine,	 logistics	

and	estate	for	public	health	agencies,	office	files	management,	

and	agency	security

 1401 875 การนิเทศงานสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Public Health Supervision

  แนวคิด	หลกัการ	และวธีิการนิเทศงาน	การนิเทศงานกบั

การแก้ปัญหาสาธารณสขุ	การวางแผนในการนเิทศงาน	ศลิปะการนเิทศ

งาน	การวิเคราะห์ระบบนิเทศงานสาธารณสุข	การนิเทศงานผสมผสาน	

ปัญหา	อุปสรรคในการนิเทศงานและการแก้ไข

	 	 Concepts,	principles	and	process	of	supervision,	

supervision	and	health	problem	solving,	planning	to	supervise,	

the	 art	 of	 supervision,	 public	 health	 supervision	 system	

analysis,	integrating	knowledge	for	problem	solving	in	health	

supervision	and	treatment

 1401 876 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  2(1-2-3)

  Human Resource Development and Management

  ปรัชญา	แนวความคิด	กลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนา

ตัดสินและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ

และสงัคมในยคุโลกาภวิตัน์ของหน่วยงานประเภทต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน	หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพที่ครอบคลุม

ถงึการวางแผน	การสรรหา	การคดัเลอืก	การพฒันา	สวสัดกิาร	ตลอดจน

แนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในอนาคต	 การศึกษาดูงานในองค์กรประชาชน	 องค์กรภาครัฐ	

และภาคเอกชน

	 	 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



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38

 1401 877 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข  2(1-2-3)

  System Management in Public Health 

  Organizations

  แนวคิด	 ทฤษฎี 	 หลักการ	 กลยุทธ ์ 	 และวิธีการ

ในการจัดการเชิงระบบของหน่วยงานสาธารณสุขสมัยใหม่	 ภายใต้

ปรัชญาของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ	

และการกระจายอำานาจในสังคมยุคโลกาภิวัตน์	 ระบบงานบริหารงาน

วชิาการ	และงานบรกิารสาธารณสขุ	ทัง้ในและนอกหน่วยงานสาธารณสขุ	

วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข	

เพ่ือการจัดการระบบงานของหน่วยงานสาธารณสุขให้ตอบสนอง

ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนหรือผู ้ใช ้บริการทาง

สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 การศึกษาดู

งานการจัดการเชิงระบบของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ

	 	 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 878 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Culture and Public Health Development

  แนวคิดของวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยกำาหนดสุขภาพ	

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ	แนวคิดเกี่ยวกับระบาดวิทยาเชิง

วัฒนธรรม	ความแตกต่างและอิทธิพลวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเอื้ออำานวย

หรอืเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาสาธารณสขุ	เพือ่จะได้เป็นพืน้ฐานในการ

กำาหนด	 รูปแบบและวิธีการพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบทเชิงวัฒนธรรม

	 	 The	concept	of	culture	as	a	determinant	of	health,	

culture	and	health	risks,	basic	concept	of	cultural	epidemiology,	

differences	and	influences	of	local	cultures	that	facilitate	or	

hinder	public	health	development	 in	order	 to	 the	basis	 for	

determining	patterns	 and	methods	 for	 developing	public	

health	appropriately	in	cultural	contexts

 1401 879 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข 2(1-2-3)

  Improvement of Life Quality in Public Health

 	 วเิคราะห์แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาคณุภาพชวีติ	ตวัชี้

วัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับโลก	ประเทศ	ชุมชน	ครอบครัว	

และบุคคล	โดยกำาหนดจุดเน้นด้านสาธารณสุขเป็นเกณฑ์	เครื่องมือใน

การประเมนิคณุภาพชวีติ	แนวคดิและจดุมุง่หมาย	รวมทัง้กระบวนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่	 บทบาทนักสาธารณสุขในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	

	 	 Study	and	analyze	 the	concept	and	 theory	of	

quality	of	life	development,	indicators	for	improving	quality	

of	life	at	the	global,	national,	community,	family	and	individual	

levels	in	Thailand,	with	a	focus	on	public	health	as	a	criterion,	

quality	of	life	assessment	tool	concepts	and	objectives,	the	

process	of	developing	quality	of	life	at	district	level,	roles	of	

health	 personnel	 in	 the	 implementation	 of	 quality	 of	 life	

development

  

 1401 971 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

  Organization Behavior and Leadership

  องค์การและการจดัการ	กระบวนการจดัการ	บทบาทของ

ผู้บริหาร	ครอบคลุมไปถึงการวางแผนงาน	การจัดองค์การ	การจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์	การสัง่การ	การจงูใจการประสานงานการควบคมุและ

พัฒนาองค์การ

	 	 Organization	 and	 management,	 process	

management,	 role	 of	 administrator,	 planning,	 organization	

management,	human	resource	management,	commanding,	

motivating,	coordinating,	controlling	and	organization	devel-

opment

  

 1401 972 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 2(1-2-3)

  Health Business Management

  แนวคิด	หลักการ	ปรัชญาในการจัดการธุรกิจสุขภาพ	

การดำาเนินการและแนวปฏิบัติในการจัดการธุรกิจสุขภาพด้านต่างๆ	

ทั้งบุคลากร	อุปกรณ์	สถานที่	 และสิ่งอำานวยความสะดวก	การจัดการ

ด้านการเงนิ	การบญัช	ีการตลาด	การกำาหนดกฎระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ	

ในการใช้และการให้บริการศูนย์สุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ	 รวมทั้งการจัด

กิจกรรมในศูนย์สุขภาพ	 ได้แก่	 การให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามที่

กฎหมายกำาหนด	กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ	มาตรฐานประกอบธุรกิจเพ่ือสุขภาพ	สิทธิ

และการคุ้มครองผู้บริโภค	 จริยธรรมในการให้บริการในธุรกิจสุขภาพ	

ศึกษางานวิจัยทางการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ	 เพื่อให้ทราบความ

ก้าวหน้า	 และนำามาประยุกต์ใช้โดยใช้การอภิปรายและการวิเคราะห์

ร่วมกัน
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	 	 Concepts,	 principles	 in	 health	 business	

management,	implementation	and	guidelines	in	managing	

various	aspects	of	the	health	business	including	personnel,	

equipment,	 facility	 and	 facilities;	 financial	management,	

accounting,	marketing,	 regulatory	 in	use	 and	provision	 of	

health	centre	services	to	users	including	organizing	activities	

in	the	health	centre	as	required	by	the	Community	health	

professional	laws	and	law-	relating	to	health	services	business,	

standards	for	health	service,	rights	and	consumer	protection,	

ethics	in	the	health	business,	case	study	in	health	service	

business	management	to	identify	prominence	and	apply	it	

through	group	discussion

 1401 973 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(1-2-3)

  Personality Development

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ	 ทฤษฎีบุคลิกภาพ	

ลักษณะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	แบบพิธีการ

สมาคม	การฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบพิธีการสมาคม	

และการศึกษาดูงานองค์ประกอบของระบบพิธีการสมาคมพร้อมกับ

การจัดสัมมนาการศึกษาดูงาน

	 	 Introduction	to	personality,	personality	theory,	

types	of	good	personality,	personality	development	and	social	

rules,	practice	exercise	on	personality	development,	 study	

tour	regarding	social	rules

 1401 974 พลวัตกลุ่มและการท�างานเป็นทีม 2(1-2-3)

  Group Dynamics and Team Working

  แนวคดิ	ทฤษฎขีองกลุม่	พลวตักลุม่	ธรรมชาตขิองกลุม่	

การทำ างานเป ็นทีมที่มีองค ์ประกอบด ้ านการสื่ อความหมาย	

มนุษยสมัพนัธ์	การประชมุและปัญหาความขดัแย้งในการทำางานเป็นทมี	

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพลวัต

กลุม่และการทำางานเป็นทมีพร้อมกบัการสมัมนาท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติ

	 	 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 975 การจัดการฝึกอบรม 2(1-2-3)

  Training Management

  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกับการฝึกอบรม	การหาความต้องการ

และความจำาเป็นในการฝึกอบรม	 เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการฝึก

อบรม	การจัดทำาโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม	หลักและเทคนิค

ในการจดัฝึกอบรม	การบรหิารโครงการฝึกอบรม	รวมทัง้การฝึกปฏบัิติ

และการสัมมนากระบวนการจัดการฝึกอบรม

	 	 Principles	of	training	management,	knowledge	

of	training,	covering	necessary	studies	of	training	methods	

and	techniques,	proposal	presentation	and	training	curriculum,	

techniques	 of	 training	management,	 training	 project	

administration,	 practice	 exercise	 and	 seminar	 on	 the	

management	training	process

 1401 976 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3)

  ในงานสาธารณสุข

  Innovation and Information Technology in 

  Public Health

  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพ	

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข	 ระบบข้อมูลสุขภาพ	แอปพลิ

เคชันสุขภาพ	 นวัตกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานสาธารณสุข	

	 	 Concept	 and	principles	 of	 health	 innovation,	

information	iechnology	in	public	health,	health	data	systems,	

hea;th	 applications,	 health	 innovations	 and	apllications	 of	

information	and	technology	in	public	health

  

 1401 977 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส�าหรับ 2(1-2-3)

  นักสาธารณสุข 

  Local Administration for Public Health Personnel

  ความหมายและความสำาคญัของระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดิน	 การจัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ของไทย	หลักการและความสำาคัญของการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน	

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน	การดำาเนินงานด้านสุขภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ความสำาคญัของข้อกำาหนดของท้องถิน่

ในการดำาเนนิงานด้านสาธารณสขุ	กฎหมายเกีย่วกบัการสาธารณสขุกบั

การดำา เนินงานด ้านสุขภาพขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น	

การประยุกต์หลักการและนวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหม่ในงาน

สาธารณสุขมาใช้ในท้องถิ่น
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	 	 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

  

 1401 978 นิติเวชศาสตร์ส�าหรับงานสาธารณสุข  2(1-2-3)

  Forensic Medicine for Public Health

  ความหมายและความสำาคัญของนิติเวชศาสตร์	 ข้อ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในทางนิติเวช	การ

วินิจฉัยการตาย	การเปลี่ยนแปลงหลังตาย	เหตุและพฤติการณ์ที่

ตาย	การพิสูจน์บุคคล	บาดแผล	และศพ	การตรวจวิเคราะห์ทาง

หอ้งปฏิบตักิารและการเขยีนรายงาน	การเป็นพยานศาล	หลกัและ

กระบวนการปฏบิตังิานดา้นนิตเิวชศาสตร	์คดีความทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

		 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
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการก�าหนดอาหาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาโภชนาการและการกำาหนดอาหาร

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Nutrition	and	Dietetics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(โภชนาการและการกำาหนดอาหาร)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(โภชนาการและการกำาหนดอาหาร)

	 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Nutrition	and	Dietetics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Nutrition	and	Dietetics)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		 ไม่น้อยกว่า		136		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100

 2.1)	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15

	2.2)	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 19

 2.3) กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 18

	2.4)	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร 38

	2.5)	กลุ่มวิชาฝึกงาน	 10

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6

รวมไม่น้อยกว่า 136
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รายวิชาในหลักสูตร
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาโภชนาการและการกำาหนด

อาหาร	มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร	ดังนี้	

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  2.1  กลุ ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

15 หน่วยกิต

	 0202	100		เคมีทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190		ปฏิบัติการเคมีทั่วไป		 1(0-3-6)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0203	110		ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

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

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	100		ฟิสิกส์ทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 1502	108		ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน		 1(0-3-0)

	 	 Basic	Biochemistry	Laboratory

	 1502	109		ชีวเคมีพื้นฐาน		 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Biochemistry

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 19 หน่วยกิต

	 1499	101	 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข		 3(2-2-5)

	 	 Microbiology for	Public	Health

	 1499	103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน	 3(2-2-5)

  สำาหรับงานสาธารณสุข	

  Fundamental	Anatomy	and	Physiology	for	

	 	 Public	Health

 1499	206	 ชีวสถิติ  3(3-0-6)	

	 	 Biostatistics

	 1402	201	 โภชนาการมนุษย์		 3(3-0-6)

	 	 Human	Nutrition

	 1402	202	 จุลชีววิทยาอาหาร		 2(1-2-3)

	 	 Food	Microbiology

	 1402	203		เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร		3(2-2-5)

	 	 Analytical	Chemistry	and	Chemistry	of	

	 	 Food	Components

 1402	204	 เคมีคลินิกสำาหรับโภชนาการและการกำาหนด		2(2-0-4)

	 	 อาหาร

	 	 Clinical	Chemistry	for	Nutrition	and	Dietetics

 2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 18 หน่วยกิต

 1499	201	 ระบาดวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 1499	202	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	

	 1499	204	 โภชนาการชุมชน	 3(2-2-5)

	 	 Community	Nutrition

 1499	205	 การป้องกันและควบคุมโรค	 3(3-0-6)

	 	 Disease	Prevention	and	Control

	 1499	301	 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Health	Education	and	Behavioral	Science

	 1499	303	 การบริหารงานสาธารณสุข	 3(3-0-6)

	 	 Public	Health	Administration

  2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก�าหนดอาหาร  

38 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาโภชนาการ (22	หน่วยกิต)

	 1402	101		วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Food	Science

 1402	205		โภชนาการในวัยต่าง	ๆ		 3(3-0-6)

	 	 Nutrition	in	Life	Cycle

	 1402	206		การประเมินภาวะโภชนาการ		 3(2-2-5)

	 	 Nutrition	Assessment

	 1402	301	 โภชนาการคลินิก	 2(2-0-4)

	 	 Clinical	Nutrition

	 1402	304	 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย		 3(2-2-5)

	 	 Manufacturing	Process	of	Safety	Food

	 1402	306		ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร		 2(1-2-3)

	 	 Food	Safety	and	Sanitation

	 1402	307		การจัดการระบบการบริการอาหาร		 3(2-2-5)

	 	 เพื่อโภชนาการ

	 	 Food	Service	System	Management

		 1402	308	 การจัดการธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพ		 3(2-2-5)	

	 	 ในชุมชน

		 	 Business	Management	for	Health	Food	

	 	 Marketing	in	Community

   (2) กลุ่มวิชาก�าหนดอาหาร	 (10	หน่วยกิต)

	 1402	302		หลักการกำาหนดอาหาร		 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	Dietetics

	 1402	303		โภชนบำาบัด		 3(2-2-5)

	 	 Nutrition	Therapy
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	 1402	305		การให้คำาปรึกษาและการปรับเปลี่ยน		 3(2-2-5)

	 	 พฤติกรรมด้านโภชนาการ

	 	 Diet	Counseling	and	Behavior	Modification	

	 1402	309		จรรยาบรรณวิชาชีพนักกำาหนดอาหาร	 1(1-0-2)

	 	 	Ethic	for	Dietitic	Professionals

   (3) กลุ่มวิจัย (6	หน่วยกิต)

	 1402	310		วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและ	 3(3-0-6)

	 	 การกำาหนดอาหาร	

	 	 Research	Methodology	in	Nutritional	and	

	 	 Dietetics

	 1402	401		สัมมนาปัญหาพิเศษทางโภชนาการและ	 	1(1-0-2)

	 	 การกำาหนดอาหาร

	 	 Seminar	in	Special	Problem	in	Nutritional	

	 	 and	Dietetics

	 1402	402		โครงงานนิสิต		 2(2-0-4)

	 	 Senior	Project

  2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน (10	หน่วยกิต)

	 1499	310		การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสขุชมุชน		1(150	ชั่วโมง)

	 	 Community	Health	Field	Practicum

	 1402	403		ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและ	 3(0-24-0)

	 	 โภชนบริการ	

	 	 Professional	Practicum	in	Community	Nutrition	

	 	 and	Food	Services

	 1402	404		ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและ	 	6(0-36-0)

	 	 การกำาหนดอาหาร

	 	 Professional	Practicum	in	Clinical	Nutrition	

	 	 and	Dietetics

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 โดยเลอืกเรยีนจากรายวิชาใดๆ	ตามที	่มหาวทิยาลยัหรอืกำาหนด

หลักสูตรฯ	ดังต่อไปนี้	

	 1402	320	 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร		 2(2-0-4)

	 	 Pharmacology	and	Food	Toxicology

	 1402	321	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในงานโภชนาการ	 	2(1-2-3)

	 	 และการกำาหนดอาหาร

	 	 Application	of	Computer	Programs	in	

	 	 Nutritional	and	Dietetics

	 1402	322	 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคง		2(2-0-4)

	 	 ในอาหาร

	 	 Nutrition	Anthropology	and	Food	Security

	 1402	323	 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐาน		 2(1-2-3)

	 	 คุณภาพ

	 		 Development	of	Food	Service	System	

	 	 and	Standard	Quality

	 1402	324	 โภชนบำาบัดและการกำาหนดอาหารสำาหรับ	 	2(1-2-3)

	 	 ผู้ป่วยโรคไต

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	Kidney	

	 	 Disease	Patients

	 1402	325	 โภชนบำาบัดและการกำาหนดอาหารสำาหรับ	 	2(1-2-3)

	 	 ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	

	 	 Cancer	Patients

	 1402	326	 โภชนบำาบัดและการกำาหนดอาหารสำาหรับ	 	2(1-2-3)	

	 		 ผู้ป่วยโรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	Patients	

	 	 with	Metabolic	Syndromes

	 1402	327	 โภชนบำาบัดและการกำาหนดอาหารสำาหรับ	 	2(1-2-3)

	 	 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

	 	 Nutritional	Therapy	and	Dietetic	for	Infectious	

	 	 Diseases

	 1402	328	 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน		 2(1-2-3)	

	 	 Basic	Culinary	

	 1402	329	 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ		2(1-2-3)	

	 	 ทางอาหาร

	 	 Food	Quality	Control	and	Assurance

	 1402	330	 การผลิตและการดัดแปลงสูตรอาหาร		 2(1-2-3)	

	 	 Production	and	Modification	of	Diets	

	 1402	331	 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ	 	2(2-0-4)	

	 	 และบริการ

	 	 Entrepreneurship	in	Health	Care	Products	

	 	 and	Services

	 1402	332		อาหารเพื่อสุขภาพ		 2(2-0-4)	

	 	 Food	for	Health

	 1402	333	 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร	 	2(1-2-3)

	 	 ขั้นพื้นฐาน

	 	 Basic	Food	Engineering	and	Food	Processing	

	 1402	334	 การประเมินทางประสาทสัมผัสสำาหรับ		 2(1-2-3)	

	 	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ

	 	 Sensory	Evaluation	for	Nutritional	Product	

	 	 Development

	 1402	335	 โภชนาการและนักกีฬา		 2(2-0-4)	

	 	 Nutrition	and	Athletes
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	 1402	336		การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ	 	2(2-0-4)

	 	 ในผู้สูงอายุ

	 	 Food	and	Nutrition	Management	in	the	Elderly

	 1402	337		โภชนบำาบัดทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต	 	2(2-0-4)

	 	 และจิตเวช

		 	 Medical	Nutrition	Therapy	in	Mental	Health	

	 	 and	Psychiatric	
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แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 10

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-6)

0203	110	 ชีววิทยา	1

	Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory 1

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1499	101 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข

Microbiology	for	Public	Health

3(2-2-5)	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics

3(3-0-6)

1502	108	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	

Basic	Biochemistry	Laboratory

1(0-3-6)

1502	109	 ชีวเคมีพื้นฐาน	

Fundamental	Biochemistry

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1499	103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข

Fundamental	Anatomy	and	Physiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร

1402	101 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น

Introduction	to	Food	Science

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1499	201 ระบาดวิทยา

Epidemiology

3(3-0-6)

1499	202 อนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental	Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร

1402	201 โภชนาการมนุษย์	

Human	Nutrition

3(3-0-6)

1402	202 จุลชีววิทยาอาหาร	

Food	Microbiology

2(1-2-3)

1402	203 เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร	

Analytical	Chemistry	and	Chemistry	of	Food	Components

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1499	204 โภชนาการชุมชน

Community	Nutrition

3(2-2-5)

1499	205 การป้องกันและควบคุมโรค

Disease	Prevention	and	Control

3(3-0-6)

1499	206 ชีวสถิติ 

Biostatistics

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร

1402	204 เคมีคลินิกสำาหรับโภชนาการและการกำาหนดอาหาร	

Clinical	Chemistry	for	Nutrition	and	Dietetics

2(2-0-4)

1402	205 โภชนาการในวัยต่างๆ	

Nutrition	in	Life	Cycle

3(3-0-6)

1402	206 การประเมินภาวะโภชนาการ	

Nutrition	Assessment

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1499	301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health	Education	and	Behavioral	Science

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร

1402	301 โภชนาการคลินิก
Clinical	Nutrition

2(2-0-4)

1402	302 หลักการกำาหนดอาหาร	
Principle	of	Dietetics

3(2-2-5)

1402	303 โภชนบำาบัด 
Nutrition	Therapy

3(2-2-5)

1402	304 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย	
Manufacturing	Process	of	Safety	Food

3(2-2-5)

1402	305 การให้คำาปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ
Diet	Counseling	and	Behavior	Modification

3(2-2-5)

1499	310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน
Community	Health	Field	Practicum

1(150)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดเลือกเสรี 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1499	303 การบริหารงานสาธารณสุข
Public	Health	Administration

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร

1402	306 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร	
Food	Safety	and	Sanitation

2(1-2-3)

1402	307 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ	
Food	Service	System	Management

3(2-2-5)

1402	308 การจัดการธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพในชุมชน	
Business	Management	for	Health	Food	Marketing	in	community

3(2-2-5)

1402	309 จรรยาบรรณวิชาชีพนักกำาหนดอาหาร
Ethic	for	Dietitic	Professionals

1(1-0-2)

1402	310 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการกำาหนดอาหาร	
Research	Methodology	in	Nutritional	and	Dietetics

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxxx	xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร

1402	401 สัมมนาปัญหาพิเศษทางโภชนาการและการกำาหนดอาหาร	

Seminar	in	Special	Problem	in	Nutritional	and	Dietetics

1(1-0-2)

1402	402 โครงงานนิสิต	

Senior	Project

2(2-0-4)

1402	403 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ	

Professional	Practicum	in	Community	Nutrition	and	Food	Services

3(0-24-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและกำาหนดอาหาร

1402	404 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการกำาหนดอาหาร	

Professional	Practicum	in	Clinical	Nutrition	and	Dietetics

6(0-36-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

15 หน่วยกิต

 0202 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 กฎการรวมตัวทางเคมี	 โครงสร้างอย่างง่ายของอะตอม	

ตารางธาตุ	 ทฤษฎีทางอิเล็กตรอนของพันธะทางเคมี	 สภาวะการแลก

เปลีย่นภาวะของสสาร	กฎของก๊าซ	ทฤษฎทีางจลน์ของก๊าซ	อ๊อกซเิดชัน่	

เคมีไฟฟ้าสตอยดิโอเมตรี	 สมดุลทางเคมีและสารละลายบัฟเฟอร์	

คอบบอยด์เคมี

	 	 Chemical	 composition’s	 law,	 simple	 atom	

structure,	periodic	table,	electronic	chemical	bond,	material	

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

electrochemistry,	steriometry,	chemical	balance	and	buffer	

solution,	Cobboy’s	chemistry

  

 0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป (อาจเรยีน

พร้อมกันได้)

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

(Concurrence with 0202 100 

General Chemistry)

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องตามเน้ือหา	 วิชา	 0202	 100	

เคมีทั่วไป

	 	 Laboratory	mutual	 experimental	 in	 course	

description	of	0202	100	general	chemistry	related

  

 0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1

 	 สมบตัขิองสิง่มชีวีติ	การจดัระบบสิง่มชีวีติ	วทิยาระเบยีบ

วิธทีางวทิยาศาสตร์สารเคมีของชวีติ	เซลล์	และเมตาบอลซิมึ	พนัธศุาสตร์

กลไก	 ของวิวัฒนาการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและ

หน้าที่ของ	พืชและสัตว์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม	

	 	 Characteristic	classification	science	methodology	

of	organisms,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	genetics,	

evolution,	biodiversity,	structure	and	function	of	plant	and	

animal,	ecology	and	behavior

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

  Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชวีวทิยา 1 (อาจเรยีน

พร้อมกันได้) 

Prerequisite : 0203 110 Biology 1 or 

concurrence with 0203 110 

Biology 1

  การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	110	

ชีววิทยา	1	

	 	 Experiments	 concurrented	 with	 0203	 110	

Biology	1

  

 0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

 	 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	การแกว่ง	คลื่นกล	

เสยีง	ทฤษฎีของแก๊ส	อุณหพลศาสตร์กลศาสตร์ของไหล	ไฟฟ้าแม่เหลก็	

ไฟฟ้ากระแสตรง	 กระแสสลับ	 สภาพนำาไฟฟ้า	 สมบัติแม่เหล็ก	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Particle	 and	 spiral	mechanics,	mechanical	

oscillation,	gas	 theory,	 thermodynamics,	 fluid	mechanics,	

magnetic,	direct	current	and	alternating	current	electricity,	

conductivity,	magnetic	properties,	electromagnetic	waves,	

light,	theory	of	relativity,	modern	physics

  

 1502 108  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite : 1502 109 Fundamental 

Biochemistry (Concurrence 

with 1502 109 Fundamental 

Biochemistry)

	 	 ปฏิบตักิารพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนิคต่างๆ	ทางชวีเคมี	เพือ่

ใช้ในการศึกษาโครงสร้าง	หน้าที่	และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ

	 	 Fundamental	 experiments	 in	 biochemical	

techniques	to	studies	the	structure	functions	and	properties	

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

  Fundamental Biochemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

  โครงสร้าง	 หน้าท่ี	 คุณสมบัติ	 และเมตาบอลิซึม	 ของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	และกรดนิวคลีอิค	เอนไซม์	วิตามิน	และ

ฮอร์โมน	ความสมัพนัธ์และระบบการควบคมุกระบวนการเมตาบอลซึิม	

ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม	 โรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย	 และ

เทคโนโลยีพันธุกรรม

	 	 Structures,	functions,	properties	and	metabolism	

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

vitamin,	 and	 hormone,	 interrelation	 and	 control	 of	 the	

metabolic	processes;	metabolism	disorder,	common	diseases	

in	Thailand	and	gene	technology

  

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 19 หน่วยกิต

 1499 101 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

	 	 สัณฐานวิทยาและการจำาแนก	ลักษณะการเจริญเติบโต	

และพันธุกรรม	 ของจุลินทรีย์	 ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	การเกิดโรคจากจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข	

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	ฟังไจ	 โปรโตซัว	 และสาหร่าย	 ระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย	และการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

	 	 Morphology	 and	 categorization,	 patterns	 of	

growth	and	genetics	of	microorganisms,	microbial	relations	

to	humans	and	the	environment,	pathogens	related	to	public	

health	problems,	controlling	bacteria,	viruses,	fungi,	protozoa,	

and	algae,	human	immune	systems,	and	basic	practice	 in	

microbiology	laboratory

  

 1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

	 	 ความรู ้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	

โครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์	 หน้าที่	

กระบวนการ	 และกลไกในการควบคุมการทำางานของระบบอวัยวะใน

ร่างกายมนษุย์	การประยกุต์ความรูพ้ื้นฐานทางกายวภิาคและสรีรวทิยา

ในงานด้านสาธารณสุข

	 	 Basic	 knowledge	of	 anatomy	and	physiology,	

macroscopic	 and	 microscopic	 structures,	 functions,	

processes,	and	mechanisms	 in	 regulation	of	human	organ	

functions,	 application	of	basic	 anatomy	and	physiology	 in	

public	health

  

 1499 206 ชีวสถิติ  3(3-0-6) 

  Biostatistics

  แนวคิด	 และหลักการทางชีวสถิติ	 สถิติเชิงพรรณนา	

ความน่าจะเป็น	การแจกแจงทางสถติิ	การทดสอบสมมตฐิาน	สถติพิารา

เมตริก	 สถิตินอนพาราเมตริก	 สหสัมพันธ์	 การถดถอยเชิงเส้น	

การทดสอบไค-สแควร์	 ขนาดตัวอย่าง	 การใช้โปรแกรมสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	การแปลผล	และการนำาเสนอข้อมูล

	 	 Concept	 and	 principles	 of	 biostatistics,	

descriptive	 statistics,	 probability,	 statistical	 distributions,	

hypothesis	 testing,	 parametric	 statistics,	 non-parametric	

statistics,	 correlation,	 linear	 regression,	 chi-square	 tests,	

sample	 size,	 using	 statistic	 programs	 for	 data	 analysis,	

interpretation	and	presentation

  

 1402 201 โภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Nutrition

 	 ความสำาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ	ความต้องการ

สารอาหารและปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน	บทบาทและหน้าที่

ของสารอาหารต่อร่างกาย	 ประกอบด้วย	 คาร์โบไฮเดรต	 โปรตีน	

ไขมัน	 วิตามิน	 เกลือแร่	 นำ้าและอิเล็กโตรไลต์	 ปัญหาโภชนาการและ

ความไม่สมดุลของสารอาหาร

	 	 Importance	 of	 nutrition	 for	 health,	 nutritional	

requirements	and	amount	of	nutrients	that	should	be	received	

per	day,	roles	and	functions	of	essential	nutrients	for	the	body	

including	carbohydrates,	proteins,	fats,	vitamins,	minerals,	

water	and	electrolytes,	nutrition	problems	and	imbalances

  

 1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร 2(1-2-3)

  Food Microbiology

	 	 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในอาหาร	ปัจจัย

ที่มีผลต่อการเจริญและควบคุมจุลินทรีย์	อันตรกิริยาระหว่างจุลินทรีย์

ในอาหารกับระบบทางเดินอาหาร	 การเสื่อมเสียของอาหาร	 การถนอม

อาหาร	และกระบวนการหมกั	ภมิูคุม้กนัวทิยาเบือ้งต้น	กลไกการก่อเกดิ

โรคและโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ	 สารพิษจากเชื้อรา	 และเทคนิคจำาเป็น

สำาหรับจุลชีววิทยาและสุขาภิบาล

	 	 Microbial	 physiology	 and	 ecology	 in	 food	

systems,	 factors	 effecting	microbial	 growth	 and	 control,	

interactions	of	microorganism	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.
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 1402 203  เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร 3(2-2-5)

  Analytical Chemistry and Chemistry of Food 

  Components

	 	 หลักการเคมีวิเคราะห์	 การวิเคราะห์อาหารโดยวิธี

วิเคราะห์มาตรฐาน	และวิธีรวดเร็ว	การวิเคราะห์อาหารชนิดมหัพภาค	

และชนิดจุลภาค	 เน้นการประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยใน

การวิเคราะห์อาหาร	โดยอาศัยองค์ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์

	 	 Principles	of	analytical	chemistry,	food	analysis	

using	standard	and	rapid	methods	of	food	analysis,	analysis	

of	 macronutrients,	micronutrients	 and	 toxins	 in	 food,	

applications	of	techniques	and	instruments	in	food	analysis	

with	a	body	of	knowledge	for	chemical	analysis	techniques	

  

 1402 204 เคมีคลินิกส�าหรับโภชนาการและการก�าหนด 2(2-0-4)

  อาหาร

  Clinical Chemistry for Nutrition and Dietetics

 	 หลักการพ้ืนฐานและวิธีการตรวจทางเคมีคลินิกและ

โลหิตวิทยา	การวิเคราะห์และแปลผลของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ

การทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยาโดยอ้างอิงจากค่าปกติเพื่อการ

วินิจฉัย	การติดตามการรักษา	และการป้องกัน	ได้แก่	เมตาบอลิซึมและ

ความผิดปกตขิองคาร์โบไฮเดรต	ไขมนั	โปรตนี		เอนไซม์	อเิลก็	โทรไลต์	

สมดลุกรดด่างของเลอืด	ค่าความสมบรณ์ูของเม็ดเลอืด	และสารพิษใน

สิ่งส่งตรวจ	เช่น	เลือด	ปัสสาวะ	และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

อาการ	ประวตั	ิผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร

	 	 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,	

complete	blood	count,	and	toxic	substances	in	specimens	such	

as	blood	urine	and	analysis	of	the	relationship	of	symptoms,	

patient	history,	physical	and	laboratory	examinations

  

   2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 18 หน่วยกิต

 1499 201 ระบาดวิทยา 3(3-0-6)

  Epidemiology

 	 แนวคิดพื้นฐาน	 ความหมาย	 หลักการ	 ปัจจัยและ

ธรรมชาติของการเกิดโรค	และการกระจายของโรค	การวัดทางระบาด

วิทยา	 ดัชนีสุขภาพ	 การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดลอง	

การศึกษาทางระบาดวิทยา	การเฝ้าระวัง	 และการสอบสวนทางระบาด

วิทยา	ประโยชน์ของระบาดวิทยา	การนำาเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา	

การประยุกต์ระบาดวิทยาไปใช้ในงานสาธารณสุข	

	 	 Basic 	 concepts , 	 definit ion, 	 pr incip le ,	

determinants	 and	nature	 history	 of	 disease,	 distribution,	

measures	 in	 epidemiology,	 health	 indicators,	method	

evaluation,	 types	 of	 epidemiological	 studies,	 surveillance	

and	investigation,	uses	of	epidemiology,	applied	epidemiology	

for	public	health

  

 1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Health 

	 	 ความหมาย	 ขอบเขตและความสำาคัญของการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 การจัดการนำ้าสะอาด	การบำาบัดนำ้าเสีย	

การควบคมุสตัว์ขาปล้องและสตัว์แทะ	การสขุาภบิาลอาหาร	การจดัการ

มูลฝอย	การจัดการสิ่งปฏิกูล	มลพิษทางอากาศ	การสุขาภิบาลอาคาร

สาธารณะ	การระงับเหตุรำาคาญ	มาตรการทางกฎหมายและข้อกำาหนด

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 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	water	

supply	management,	wastewater	treatment,	arthropod	and	

rodent	 control,	 food	 sanitation,	 solid	waste	management,	

excreta	management,	 air	 pollution,	 sanitation	 of	 public	

buildings,	 nuisance	 abatement,	 laws	 and	 regulations	 for	

environmental	health

  

 1499 204 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5)

  Community Nutrition

	 	 แนวคดิด้านอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วข้องกบัสถานะ

สขุภาพ	ความต้องการสารอาหารของบคุคล	สารพษิในอาหาร	ความเช่ือ

และวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร	ความมั่นคงทางอาหาร		การประเมิน

ภาวะโภชนาการ	 	ฝึกปฏิบัติการจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ด้านโภชนาการในชุมชน	

	 	 Concept	of	food	and	nutrition	related		to		health		

status,	 nutrient	 requirement,	 toxicant	 i n	 food,	 beli ef	 and	

consumption		 	behavior		 culture,	 food	 securi ty,	 nutr itional	

assessment,	pratic	in	nutrition	al	management	for	preventing	

and	problem	solving		i	n		the	community
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 1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Disease Prevention and Control

	 	 แนวคิด	ความหมาย	หลักการ	โรคติดต่อ	โรคไม่ติดต่อ	

โรคอุบัติใหม่	โรคอุบัติซำ้า	โรคจากการประกอบอาชีพ	การบาดเจ็บและ

ภยัสขุภาพ	การสร้างภูมิคุม้กนัโรค	การป้องกันและควบคมุโรคในชมุชน	

การควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยพิบัติ	 การป้องกันและ

ควบคุมโรคระหว่างประเทศ	

	 	 Concepts,	definition,	principle,	communicable	

diseases,	non-communicable	diseases,	emerging	diseases,	

re-emerging	 diseases,	 occupational	 diseases,	 injury	 and	

health	 hazards,	 immunization,	 prevention	 and	 control	 of	

disease	in	the	community,	disease	control	in	emergencies	or	

disasters,	international	disease	prevention	and	control

  

 1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)

  Health Education and Behavioral Science

	 	 แนวคดิ	หลกัการสขุศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์	ทฤษฎี

ทางพฤตกิรรมศาสตร์	กลวธิทีางสขุศกึษา	ปัจจยัและการวิเคราะห์ปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ	 เครื่องมือและการสำารวจพฤติกรรม

สุขภาพ	 การวางแผนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	 การเฝ้าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ	การส่ือสาร	และประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข	

การประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการดำาเนินงานสุขศึกษาและปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานสาธารณสุข	

การฝึกปฏิบัติการให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

	 	 Concept,	 principles	 of	 health	 education	 and	

behavioral	 science,	 theories	of	behavioral	 sciences,	health	

education	strategies,	factors	and	analysis	of	factor	related	to	

health	behavior,	health	behavioral	instruments	and	surveys,	

health	behavioral	planning	and	developing,	health	behavioral	

surveillance,	health	communication	and	public	relations	in	

public	health,	media	and	technology	uses	in	health	education	

and	health	behavioral	modification,	health	literacy	in	public	

health,	practices	in	health	education	and	health	behavioral	

modification

  

 1499 303 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

	 	 แนวคดิ	และหลกัการบรหิารงานสาธารณสขุ	พฒันาการ

และการเปล่ียนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข	 นโยบาย	 และ

การวางแผนงานสาธารณสุข	 โครงสร้างด้านการบริหารสาธารณสุขของ

ประเทศไทย	การอำานวยการ	 การควบคุมและกำากับงาน	 การบริหาร

จัดการทรัพยากรสาธารณสุข	การจัดการสมัยใหม่	และการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข

 	 Concept	 and	 principles	 of	 public	 health	

administration,	chronological	in	public	health	administration,	

health	policy	planning,	 organizational	 structure	 of	 public	

administration	in	Thai	health	system,	directing	controlling	and	

monitoring,	 public	health	 resources	management,	modern	

management	and	its	innovations	in	public	health	administration

  

  2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก�าหนดอาหาร  

38 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาโภชนาการ (22 หน่วยกิต)

 1402 101  วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Food Science

	 	 ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ	แหล่งอาหารและความต้องการอาหารของมนษุย์	

สมบตัแิละหน้าทีข่องสารองค์ประกอบอาหาร	สารเตมิแต่งและสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพ	การเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารใน

ห่วงโซ่การผลติ	การเน่าเสยีของอาหารและการควบคุมการเปลีย่นแปลง

ทางเคมแีละฟิสกิส์ของอาหาร	การใช้วทิยาศาสตร์การอาหารเพือ่ถนอม

อาหาร	 การแปรรูป	 และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ	

การประเมินและการควบคุมคุณภาพอาหาร

	 	 Meaning	and	relationship	of	food	science	and	

nutrition,	 food	 sources	 and	 human	 food	 requirements,	

chemicals	properties	and	functionality	of	 food	 ingredients,	

food	additive	and	bioactive	compounds,	the	changes	of	food	

nutritional	value	in	the	production	chain,	food	spoilage	and	

control	of	chemistry	and	physics	properties	changes	in	food,	

usage	of	food	science	for	food	preservation,	processing	and	

preserving	various	food	products,	evaluating	and	controlling	

food	quality

  

 1402 205  โภชนาการในวัยต่าง ๆ 3(3-0-6)

  Nutrition in Life Cycle

 	 ความสำาคญัของโภชนาการในหญงิตัง้ครรภ์	หญงิให้นม

บุตร	ทารก	 เด็กวัยต่างๆ	 วัยรุ่น	 ผู้ใหญ่	 และผู้สูงอายุ	 ความต้องการ

พลงังานและสารอาหาร	การเปลีย่นแปลงทัง้ทางกายวภิาคและสรีรวทิยา	

การกำาหนดรายการอาหาร	ปัญหาทีเ่กดิจากความบกพร่องและไม่สมดุล

ทางโภชนาการ	การป้องกันภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ

	 	 Importance	of	nutrition	in	pregnant,	breastfeeding	

women,	 infants,	 children,	 adolescent,	 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	mal-

nutrition	at	various	ages
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 1402 206  การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5)

  Nutrition Assessment

	 	 บทบาทและความสำาคญัของกระบวนการประเมนิภาวะ

โภชนาการ	 วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะโภชนาการทั้งทางตรง

และทางอ้อม	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการในระดับ

บุคคล	กลุ่ม	 และชุมชน	การประเมินประวัติการบริโภคอาหาร	การใช้

ตารางคณุค่าอาหาร	การประเมินความต้องการพลงังาน	โปรตีนและสาร

อาหารอ่ืนๆ	การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพ่ือตรวจสอบและติดตามภาวะ

โภชนาการของมนุษย์	การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ

	 	 	The	role	and	importance	of	nutrition	assessment,	

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	fortesting	and	monitoringhuman	nutritional	status,	

interpretation	of	nutrition	assessment

  

 1402 301 โภชนาการคลินิก 2(2-0-4)

  Clinical Nutrition

	 	 ความสมัพนัธ์ระหว่างโภชนาการกบัโรคและการเจบ็ป่วย	

เมตาบอลซึิมและความต้องการของพลงังานและสารอาหารในภาวะของ

โรคและความผดิปกตท่ีิเกีย่วกบัโภชนาการ	การประเมนิภาวะโภชนาการ

ของผูป่้วยวกิฤต	ิการให้โภชนบำาบดัทางเดนิอาหารและทางหลอดเลือดดำา	

อันตรกิริยาระหว่างยาและอาหาร	อาหารทางการแพทย์	

	 	 	 Relationship	 between	nutrition	 and	disease,	

metabolism	and	requirements	of	energy	and	nutrients	for	a	

variety	 of	 clinical	 disorders	with	 nutritional	 implication,	

nutritional	assessment	of	critically	 ill	patients,	 enteral	 and	

parenteral	nutrition,	drug	and	nutrient	interactions,	medical	

food	

  

 1402 304 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 3(2-2-5)

  Manufacturing Process of Safety Food

 	 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัการและความสำาคญัของ

การแปรรปูอาหาร	การจดัการและการเตรยีมวตัถดิุบ	การแปรรปูอาหาร

ขัน้ตำา่	กระบวนการดงึนำา้ออก	การแปรรปูอาหารโดยใช้อณุหภูมิ	การเกบ็

รกัษาอาหารด้วยการควบคุมบรรยากาศ	ตลอดจนหลกัการถนอมอาหาร

โดยการใช้วิธีการต่างๆ	ทั้งทางกายภาพ	ชีววิทยา	และทางเคมีที่เหมาะ

สมเพื่อรักษาสภาพอาหารและคุณสมบัติทางโภชนาการ

	 	 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

  

 1402 306  ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)

  Food Safety and Sanitation

	 	 ความหมาย	 ความสำ าคัญและสถานการณ ์ของ

ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร	ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำาให้

อาหารไม่สะอาดปลอดภัย	 การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร	

โรคทีเ่กดิจากอาหารเป็นสือ่	สขุาภบิาลอาหารและความปลอดภัยในการ

ผลิตอาหาร	พระราชบัญญัติอาหาร	 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

อาหารของไทยและสากล	ระบบการควบคุมความปลอดภัยในอาหาร	

รวมถึงระบบจีเอ็มพีและระบบเอชเอซีซีพี	กับความปลอดภัยในอาหาร

	 	 Meaning,	 significance	 and	 situation	 of	 food	

safety	and	food	sanitation,	 factors	which	cause	of	unclean	

food,	contamination	and	food	spoilage,	food-borne	diseases,	

food	sanitation	and	food	safety	in	food	processes,	food	acts,	

laws	and	regulations	on	Thai	and	international,	food	safety	

control	systems	including	good	manufacture	practice	(GMP)	

and	hazard	analysis	critical	control	point	(HACCP)	systems

  

 1402 307  การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5)

  เพื่อโภชนาการ

  Food Service System Management

 	 หลักการจัดการระบบการบริการอาหารให้ถูกหลัก

โภชนาการทั้งในสถาบัน	 สถานประกอบการ	 และโรงพยาบาล	

การวางแผน	การบริหารงานบุคคลและการเงิน	การกำากับ	ควบคุมและ

การประเมนิ	การวางแผนอาคารและอปุกรณ์	การกำาหนดรายการอาหาร	

การจัดซ้ือ	 การบริการ	 การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์	 การควบคุม

คุณภาพและราคา	การจัดทำาตำารับและคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะกับ

การผลิตอาหารจำานวนมาก	 การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและ

ความปลอดภยัในอาหาร	การนำาระบบเอชเอซซีพีไีปประยกุต์ใช้ในระบบ

การบริการอาหาร	การฝึกปฏบิตัแิละดงูานการบรหิารจดัการด้านอาหาร

และการบริการอาหารในสถาบัน	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	
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 1402 308 การจัดการธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพ 3(2-2-5) 

  ในชุมชน

  Business Management for Health Food 

  Marketing in Community

	 	 หลักการจัดการธุรกิจและการตลาด	 การสื่อสาร

การตลาด	 ความสำาคัญ	 ประโยชน์และประเภท	 ของอาหารสุขภาพ	

การประยุกต์ใช ้ผลิตภัณฑ์ท ้องถิ่นเพื่อประกอบอาหารสุขภาพ	

การส่งเสริมการบรโิภคอาหารสขุภาพในชุมชน	การวางแผนการทำาธรุกจิ

อาหารสุขภาพ	 การเขียนแผนธุรกิจ	 และการทำาธุรกิจอาหารสุขภาพ

จำาลอง

	 	 Principle	 of	 business	 management	 and	

Marketing,	marketing	communication,	importance,	benefit,	

and	type	of	healthy	food,	applied	local	products	for	healthy	

food,	planning	in	healthy	food	business,	business	plan,	and	

healthy	food	business	simulations

  

   (2) กลุ่มวิชาก�าหนดอาหาร (11 หน่วยกิต)

 1402 302  หลักการก�าหนดอาหาร 3(2-2-5)

  Principle of Dietetics

	 	 หลักการการกำาหนดอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลทั้งใน

สภาวะปกตแิละสภาวะเจบ็ป่วย	การประเมินภาวะโภชนาการของผูป่้วย	

การวินิจฉัยปัญหาโภชนาการ	การให้โภชนบำาบัด	การติดตาม	ประเมิน

ผล	การส่งเสริม	ป้องกันและฟื้นฟูทางโภชนาการ

	 	 Principles	of	dietetics	for	people	in	normal	and	

ailing	condition,	nutrition	assessment,	nutrition	diagnosis,	

nutrition	intervention,	nutrition	monitoring	and	evaluation,	

nutrition	promotion,	prevention	and	rehabilitation

  

 1402 303  โภชนบ�าบัด 3(2-2-5)

  Nutrition Therapy

	 	 หลักการและแนวปฏิบัติโภชนบำาบัดเก่ียวกับโรคและ

ความผิดปกติที่เกี่ยวกับโภชนาการ อาหารที่ใช้ในโรงพยาบาล	รายการ

อาหารแลกเปลีย่น	หลกัการจดัรายการอาหาร	การดดัแปลงอาหาร	และ

ฝึกปฏิบัติการปรุงประกอบอาหารสำาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค	

	 	 Principle	and	practice	of	nutrition	therapy	for	a	

variety	 of	 clinical	 disorders	with	 nutritional	 implication,	

hospital	diets,	food	exchange	lists,	menu	planning	guidance,	

diet	modification	and	cooking	practices	for	disease-specific	

diet	patients

  

 1402 305  การให้ค�าปรึกษาและการปรับเปลี่ยน 3(2-2-5)

  พฤติกรรมด้านโภชนาการ

  Diet Counseling and Behavior Modification 

	 	 	 แนวคิด	หลักการ	ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภค	เทคนิคและขั้นตอนในการสร้างแรงจูงใจ	ทักษะการสื่อสาร

กับผู้ป่วย	การใช้และสร้างสื่อทางโภชนาการ	การให้โภชนศึกษา	การให้

คำาปรึกษาทางโภชนาการ	 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภค

	 	 Concepts,	principles,	theories	in	consumption	

behavior	modification,	motivation	techniques	and	procedures,	

patient	 communication	 skills,	 use	and	creating	nutritional	

media,	nutrition	education,	nutrition	counseling,	application	

of	theory	inmodification	or	promotion	of	consuming	behaviors

  

 1402 309  จรรยาบรรณวิชาชีพนักก�าหนดอาหาร 1(1-0-2)

  Ethic for Dietitic Professionals

	 	 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย	ด้านโภชนาการและ

การกำาหนดอาหาร	พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะของ

สาขาวิชาชีพ	พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พระราชบัญญัติอาหาร	

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	การสอบรับรองวิชาชีพนักกำาหนด

อาหาร	บทบาท	สมรรถนะ	และความก้าวหน้าในวชิาชพีนกักำาหนดอาหาร	

ขอบเขต	ความรับผิดชอบของนักกำาหนดอาหาร	การสร้างทัศนคติที่ดี

ต่อวิชาชีพ	 จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการ

กำาหนดอาหาร

	 	 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,	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

   

   (3) กลุ่มวิจัย (6 หน่วยกิต)

 1402 310  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและ 3(3-0-6)

  การก�าหนดอาหาร

  Research Methodology in Nutritional and 

  Dietetics

	 	 หลักเกณฑ์เ บ้ืองต ้นในการทำา วิจัย	 การทบทวน

วรรณกรรม	 การตั้งคำาถามวิจัย	 สมมติฐาน	 และวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย	 การออกแบบการวิจัยทางโภชนาการและการกำาหนดอาหาร	

การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนต่างๆ	 การเขียนรายงาน

ทางวทิยาศาสตร์	เทคนคิต่างๆ	ในการนำาเสนอรายงานวจิยัต่างทีป่ระชมุ
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	 	 Principles	of	research,	literary	review,	research	

questions,	assumptions	and	objectives	of	the	research,	design	

of	 research	 in	nutritional	 science	 and	dietetics,	writing	 a	

research	 proposal	 for	 funding,	writing	 scientific	 reports,	

various	techniques	for	presentation	in	conferences

  

 1402 401  สัมมนาปัญหาพิเศษทางโภชนาการและ 1(1-0-2)

  การก�าหนดอาหาร

  Seminar in Special Problem in Nutritional 

  and Dietetics

	 	 การค้นคว้านำาเสนอและอภิปรายในประเด็นทาง

โภชนาการและการกำาหนดอาหาร	และปัญหาโภชนาการและการกำาหนด

อาหาร	โดยใช้กระบวนการสัมมนาแบบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางโภชนาการและการกำาหนดอาหาร

	 	 Article	 reading	 and	 critique	 of	 papers	 in	

nutritional	 and	dietetics	 problem	by	 the	usage	 of	 various	

appropriate	seminar	sessions	for	a	new	body	of	knowledge	

in	this	field

  

 1402 402  โครงงานนิสิต 2(2-0-4)

  Senior Project

	 	 การจัดการและวางแผนการค้นคว้าเพ่ือทำากรณีศึกษา

ด้านโภชนาการและการกำาหนดอาหาร	และการนำาเสนอโครงร่างงานวจิยั	

การดำาเนินการวิจัย	การวิเคราะห์ผล	การวิจารณ์ผล	สรุปผล	การเขียน

รูปเล่มรายงานตามหลักวิชาการและการนำาเสนอผลงานวิจัยทางด้าน

โภชนาการและการกำาหนดอาหาร

	 	 Planning	and	proceeding	 for	 a	 case	 study	 in	

nutritional	and	dietetics,	and	research	proposal	presentation,	

carry	out	research,	data	analysis,	discussion,	and	conclusions	

of	research,	academic	report	writing,	and	presentation	of	the	

research	in	the	field	of	nutritional	and	dietetics

 

  2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน (10 หน่วยกิต)

 1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสขุชมุชน  1(150 ชัว่โมง)

  Community Health Field Practicum

  ศึกษาบริบทชุมชน	 เรียนรู ้เพ่ือพัฒนาชุมชนร่วมกัน	

วินิจฉัยชุมชน	การคืนข้อมูลชุมชน	 เทคนิค	 และเครื่องมือการเรียนรู้

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน

	 	 Community	studies,	collaborative	 learning	 for	

community	development,	community	diagnosis,	techniques	

and	tools	of	participatory	community	learning,	public	health	

academic	services	to	the	community

  

 1402 403  ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชน 3(0-24-0)

  และโภชนบริการ

  Professional Practicum in Community 

  Nutrition and Food Services

	 	 การฝึกปฏบิตักิารทกัษะทางวชิาชีพการสาธารณสขุชมุชน	

โภชนาการชุมชน	 การจัดการความปลอดภัยในอาหารระดับชุมชน	

และโภชนบริการ

	 	 Practice	in	community	public	health	skills,	basic	

community	nutrition,	dietetics	and	food	safety	in	community	

and	food	services

  

 1402 404  ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิก  6(0-36-0)

  และการก�าหนดอาหาร

  Professional Practicum in Clinical Nutrition 

  and Dietetics

	 	 ฝึกปฏบิติัวชิาชพีในคลนิกิโรคต่างๆ	ทีส่มัพนัธ์กบัอาหาร	

โดยเน้นการประเมินภาวะโภชนาการ	 การกำาหนดอาหาร	 และ

การวางแผนอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล	 เทคนิคและกิจกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมโรคอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยเน้นการทำางานกับแพทย์เป็นสหสาขาวิชาชีพและใช้

เทคนิค	กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารร่วมกับ

กิจกรรมอ่ืนๆ	 ในการบำาบัดและรักษา	 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	treatment	

follow	up	

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 1402 320 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4)

  Pharmacology and Food Toxicology 

	 	 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น	 จลนพลศาสตร์และกลไกของ

การทำางานของยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำาวัน	 ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

เร้ือรังและโรคติดเชื้อที่พบบ่อย	ผลข้างเคียงของยา	แนวคิดทั่วไปทาง

พิษวิทยา	 ชนิดของสารพิษต่างๆ	 ในอาหาร	 กลไกการเกิดพิษ	

การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งมีชีวิต	 สารต้านโภชนาการ	 การก่อ

มะเร็ง	การก่อกลายพันธุ์	และการเกิดลูกวิรูป	พืชที่เป็นพิษและสารพิษ

อืน่ๆ	ทีพ่บได้ในอาหาร	การเกิดสารพษิในกระบวนการผลติอาหาร	ปัจจยั

ทางชีวภาพที่มีผลต่อการทำาลายสารพิษ	 กลไกการแก้พิษ	 และ

อันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยาบางชนิด
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	 	 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	

  

 1402 321 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในงานโภชนาการ 2(1-2-3)

  และการก�าหนดอาหาร

  Application of Computer Programs in 

  Nutritional and Dietetics 

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้งานคอมพวิเตอร์

ด้านต่างๆ	โปรแกรมพืน้ฐาน	ได้แก่	การจดัการฐานข้อมูล	โปรแกรมด้าน

จดัพมิพ์เอกสาร	โปรแกรมทีใ่ช้ในการคำานวณ	โปรแกรมนำาเสนอข้อมลู	

และโปรแกรมประยุกต์สำาหรับงานทางด้านโภชนาการ	 เช่น	 โปรแกรม

การคำานวณสารอาหาร	(INMUCAL-Nutrients)	

	 	 	 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

  

 1402 322 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคง 2(2-0-4)

  ในอาหาร 

  Nutrition Anthropology and Food Security

	 	 แนวคดิพ้ืนฐานของโภชนาการทางมนษุยวทิยา	นเิวศทาง

มนษุยวทิยาในการแสวงหาอาหาร	วธิกีาร	ท่ีได้มาซึง่อาหาร	การปรงุและ

บรโิภคตามความเช่ือทางวฒันธรรมท้องถิน่	ความมธัยสัถ์	ระบบอาหาร	

และความม่ันคงของอาหาร	 ตลอดจนวิธีการถนอมรักษาอาหารตาม

ประเพณแีละความเช่ือทางวฒันธรรม	ต่อสญัลกัษณ์นยิม	และโครงสร้าง

หน้าที่นิยม	 ในการเลือกบริโภคและไม่บริโภคอาหาร	 ท่ีเป็นตัวกำาหนด

สถานะทางสุขภาพ

	 	 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

  

 1402 323 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐาน 2(1-2-3) 

  คุณภาพ

  Development of Food Service System and 

  Standard Quality

 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัโครงสร้างระบบโภชนบรกิารใน

ระดับต่างๆ	กระบวนการพัฒนาคุณภาพ	ระบบมาตรฐานคุณภาพและ

การขอรบัรองคณุภาพ	ระบบไอเอสโอ	การประกนัคณุภาพระบบบรกิาร	

และการฝึกปฏิบัติ	 จัดทำาระบบและการพัฒนาระบบบริการในงาน

โภชนาการ	การศึกษาดูงานด้านโภชนบริการ	

	 	 Basic	 structure	 in	 food	 service	 system,	

development	and	accreditation	of	standard	quality	system,	

ISO	standard	quality,	hospital	assurance,	practice	in	setting	

up	and	development	of	 food	 service	 system,	and	field	 trip	

study	in	food	service

  

 1402 324 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคไต

  Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney 

  Disease Patients

	 	 กลไกการเกดิและพยาธิสภาพของโรคไต	การวนิิจฉัยค่า

ทางคลีนิกสำาหรับผู้ป่วยโรคไต	 การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคไต	

การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย	หลักการกำาหนด

อาหารสำาหรบัผูป่้วย	โรคไต	การประเมนิ	การตดิตามผลและการวางแผน

ในการให้โภชนบำาบัด	การฝึกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนใน

การดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้างานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

	 	 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

  

 1402 325 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

  Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer 

  Patients

  กลไกการเกดิและพยาธสิภาพของโรคมะเรง็	การวนิจิฉยั

ค่าทางคลินิกสำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง	การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรค

มะเร็ง	 การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย	 หลักการ

กำาหนดอาหารสำาหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็	การประเมนิ	การตดิตามผลและ

การวางแผนในการให้โภชนบำาบัด	 การฝึกปฏิบัติในการประเมินและ

การวางแผนในการดแูลในระยะยาวจากกรณศีกึษาและการค้นคว้างาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	
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	 	 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

  

 1402 326 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม

  Nutritional Therapy and Dietetic for Patients 

  with Metabolic Syndromes

  ความสัมพันธ์ของวิถีเมตาบอลิซึมของสารอาหารใน

ร่างกายมนุษย์	ปัจจัยและพยาธิสภาพของการเกิดโรคในกลุ่มความผิด

ปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ	การวนิิจฉัยค่าบ่งชีท้างคลนิิกสำาหรบั

ผู้ป่วย	 การดูแลและการรักษาผู้ป่วย	 การประเมินสภาพและภาวะ

โภชนาการของผูป่้วย	หลกัการกำาหนดอาหารสำาหรบัผู้ป่วยทีม่คีวามผดิ

ปกติของกระบวนการเมตาบอลิซมึ	การประเมนิ	การตดิตามผลและการ

วางแผนในการให้โภชนบำาบัด	 การฝึกปฏิบัติในการประเมินและการ

วางแผนในการดแูลในระยะยาวจากกรณศีกึษาและการค้นคว้างานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 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

  

 1402 327 โภชนบ�าบัดและการก�าหนดอาหารส�าหรับ 2(1-2-3)

  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

  Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious 

  Diseases

  ชนิดและกลไกของการติดเชื้อ	 พยาธิสภาพและ

การดำาเนนิของโรค	ค่าบ่งชีท้างคลนิกิท่ีเกีย่วข้องกบัโรคตดิเชือ้	การดแูล

และการรักษา	 การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู ้ป่วย	

หลักการกำาหนดอาหารสำาหรับผู ้ป ่วยโรคติดเชื้อและโรคระบาด	

อันตรกิริยาระหว่างอาหารและยา	 การประเมิน	 การติดตามผลและ

การวางแผนในการให้โภชนบำาบัด	 การฝึกปฏิบัติในการประเมินและ

การวางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 	 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	and	

pandemic	 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

  

 1402 328 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 

  Basic Culinary 

	 	 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร	หลักการ

ประกอบอาหารและเคร่ืองปรุง	พื้นฐานและสุขลักษณะของผู้ประกอบ

อาหาร	 การวางแผนเพื่อประกอบและแปรรูปอาหาร	 การเลือกและ

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงประกอบอาหาร	อุปกรณ์พื้นฐานสำาหรับ

กระบวนปรุงประกอบและการแปรรูปอาหารและเทคนิคการประกอบ

อาหารประเภทต่างๆ	

	 	 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

  

 1402 329 การควบคุมคุณภาพและการประกัน 2(1-2-3) 

  คุณภาพทางอาหาร

  Food Quality Control and Assurance

 	 ความสำาคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพ

อาหาร	คณุลกัษณะคณุภาพของอาหาร	การวดัคณุภาพทางกายภาพ	ทาง

เคม	ีทางจลุชวีวทิยาและทางประสาทสัมผสั	การเปล่ียนแปลงของคณุภาพ

อาหาร	กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร	การควบคุมคุณภาพอาหาร

ปรุงสำาเร็จ	 การควบคุมการผลิตอาหารสำาเร็จรูป	 ระบบการควบคุม

คุณภาพและระบบการผลิตอาหารด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ

ผลิต	ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม	และระบบ

ไอเอสโอ	กฎหมายสากลและข้อบังคับทางอาหาร	และมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ	และปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

	 	 Importance	 of	 Food	 quality	 control	 and	

assurance,	quality	characteristic	of	 food,	Measurements	of	

physical,	chemical,	biological	and	sensory	qualities	of	food,	

changes	in	food	qualities,	processes	of	food	quality	control,	

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

food	production,	food	quality	control	and	production	system	

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

and	International	food	standards,	quality	control	laboratories
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 1402 330 การผลิตและการดัดแปลงสูตรอาหาร 2(1-2-3) 

  Production and Modification of Diets 

	 	 หน่วยการผลิต	 รูปแบบของอาหารทางการแพทย	์

ส่วนประกอบพ้ืนฐานในการปรบัสตูรอาหาร	การดดัแปลงอาหารประเภท	

คาร์โบไฮเดรต	โปรตนี	และไขมัน	ด้วยวธิทีางเคมแีละเอนไซม์	หลกัการ

ใช้และการเติมสารอาหารประเภท	 เส้นใย	 วิตามินและเกลือแร่	 และ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	การใช้และข้อจำากัดของสารพรีไบโอติกและ

โปรไบโอติกกับอาหารทางการแพทย์	 เทคนิคในการปรับสูตรสมดุล

พลังงาน	การดัดแปลงสูตรอาหารเฉพาะโรค	การควบคุมคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเฉพาะ	 ทางการ

แพทย์	และปฏิบัติการดัดแปลงอาหารทางการแพทย์

	 	 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

  

 1402 331 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 2(2-0-4) 

  และบริการ

  Entrepreneurship in Health Care Products and 

  Services

	 	 การตลาดและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 หลักการและ

รูปแบบของการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ	

การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด	การบัญชีเบื้องต้น	หลักการวางแผน

ธุรกิจ	การเขียนแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจ	 แหล่งทุนและการ

หาแหล่งทุน	 การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด	 การบริหารทางการเงินและ

บุคคล	 กลยุทธ์ในการปรับตัวทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้าน

สุขภาพ

	 	 Basics	in	marketing	and	economics,	principles	

and	patterns	of	entrepreneurs	 in	health	care	products	and	

services,	SWOT	analysis,	basic	accounting,	marketing	plan,	

writing	and	presentation,	budgets	source	and	loan,	market	

trend	analysis,	financial	and	personal	management,	marketing	

adaptive	strategies	for	health	care	products	and	services

  

 1402 332  อาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

  Food for Health

	 	 ความสำาคัญ	 ประโยชน์	 และประเภทของอาหารเพื่อ

สขุภาพ	อาหารจากธรรมชาตเิพือ่สขุภาพ	หลกัการบรโิภคอาหาร	อาหาร

กลุ่มใหม่ๆ	ที่มีผลต่อสุขภาพ	เช่น	อาหารคลีน	อาหารออร์แกนิก	ฯลฯ	

อาหารฟังก์ชัน	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ	และสารพฤกษเคมี

ต่อสุขภาพ

	 	 Importance,	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

  

 1402 333 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 2(1-2-3)

  ขั้นพื้นฐาน

  Basic Food Engineering and Food Processing 

	 	 หลักการเบื้องต ้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารและ

การแปรรูปอาหาร	การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม	และหน่วยการผลิต

ทีใ่ช้ในกรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร	หลกัการทางวศิวกรรมของสมดลุมวล

และสมดุลพลังงาน	 เทอร์โมไดนามิกส์	 การไหลของของเหลว	 และ

หลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตร์สำาหรับการประยุกต์ใช้ในกรรมวิธี	

การแปรรูปอาหาร	และปฏิบัติการ

	 	 Basic	principles	of	 food	engineering	and	 food	

processing,	 study	 of	 engineering	 theories	 and	 operations	

units	 which	 are	 used	 in	 food	 processing,	 engineering	

principles	 of	 mass	 balance	 and	 energies	 balance,	

thermodynamics,	liquid	flow	(rheology)	and	basic	principles	

of	kinetics	for	application	in	food	processing,	and	laboratories

  

 1402 334 การประเมินทางประสาทสัมผัสส�าหรับ 2(1-2-3) 

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ

  Sensory Evaluation for Nutritional Product 

  Development 

	 	 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ	 โดยประสาทสัมผัส	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ	

ลักษณะทาง	ประสาทสัมผัส	ความรู้สึก	และการรับรู้	 ปัจจัยที่มีผลต่อ

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส	วิธีการวัดผล	และประเมินผล

ทางประสาทสัมผัส	 การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบชิม	 การทดสอบ

ความแตกต่าง	การทดสอบความชอบและการยอมรับ	การทดสอบเชิง

พรรณนา	สถิติสำาหรับการวิเคราะห์	และการประยุกต์ใช้ในการประเมิน

ทางประสาทสัมผัส
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	 	 Studying	and	practicing	in	nutritional	products	

by	 using	 sensory	 evaluation,	 general	 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	

panelist,	difference	tests,	preference	tests	and	acceptance	

tests,	descriptive	tests,	statistics	used	for	analysis	and	ap-

plication	and	sensory	evaluation

  

 1402 335 โภชนาการและนักกีฬา 2(2-0-4) 

  Nutrition and Athletes

	 	 ความสำาคัญของอาหาร	 และโภชนาการ	 กับการ

ออกกำาลงักาย	หลกัการกำาหนดอาหารในนักกฬีา	ให้เหมาะสมกบัการฝึก

ซ้อม	การแข่งขัน	และประเภทของกีฬาที่มีผลต่อการใช้พลังงานในการ

เคลื่อนไหว	การเก็บสำารองพลังงาน	การชดเชยพลังงานในระหว่างการ

ฝึกซ้อม	และระหว่างการแข่งขัน	การส่งเสริมสมรรถนะของร่างกายใน

นักกีฬาโดยใช้หลักการทางโภชนาการ

	 	 The	importance	of	diet	and	nutrition	to	exercise.	

Principles	 of	 dietetics	 in	 athletes	 for	 suitable	 to	 training,	

competition,	 and	 types	of	 sports	 that	 affect	 to	movement,	

energy	 storage,	 energy	compensation	during	 training	and	

during	 competition,	 promoting	 physical	 performance	 in	

athletes	using	nutritional	principles

  

 1402 336 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ 2(2-0-4)

  ในผู้สูงอายุ

  Food and Nutrition Management in the 

  Elderly

  การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของผู ้สูงอายุ	

ความต้องการสารอาหาร	 และพลังงาน	 ปัญหาสุขภาพและภาวะ

โภชนาการในผู้สูงอายุ	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 การจัดทำาและพัฒนา

ตำารับอาหารมาตรฐานสำาหรับผู้สูงอายุ	 การจัดการด้านอาหารและ

โภชนาการสำาหรับการป้องกันและดูแลผู ้สูงอายุในภาวะปกติและ

เจ็บป่วย	

	 	 Changes	in	the	physiology	of	the	elderly,	energy	

and	nutrient	 requirement,	health	problems	and	nutritional	

status	in	the	elderly,	dietary	supplements,	preparation	and	

development	 of	 standard	 recipes	 for	 the	 elderly,	 food	 and	

nutrition	management	 for	 the	prevention	 and	 care	 of	 the	

elderly	in	normal	conditions	and	illness

  

 1402 337  โภชนบ�าบัดทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต 2(2-0-4)

  และจิตเวช

  Medical Nutrition Therapy in Mental Health 

  and Psychiatric 

  ความรู้พื้นฐานทางสุขภาพจิตและจิตเวช	พยาธิสภาพ	

อาการ	อาการแสดง	การรักษาทางจติเวช	ทางการแพทย์	ภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ	การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย	

การคัดกรองปัญหาโภชนาการ	การประเมนิภาวะโภชนาการ	การวางแผน

และการให้โภชนบำาบัด	 การให้ความรู้และคำาปรึกษาด้านโภชนาการ	

การตดิตามและประเมนิผลการดแูลด้านโภชนาการในผูป่้วยทีม่ปัีญหา

ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

	 	 Fundamentals	of	mental	health	and	psychiatry,	

pathology,	 symptoms,	 sings,	 psychiatric	 treatment,	

complications	related	to	nutrition,	building	a	relationship	with	

the	 patient,	 screening	 for	 nutrition	 problems,	 nutritional	

assessment,	 planning	 and	 nutritition	 therapy,	 nutrition	

education	 and	 consulting,	monitoring	 and	 evaluation	 of	

nutrition	care	in	patients	with	mental	health	and	psychiatric	

disorders
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หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 	 โปรแกรมปกติ			 	 	 ไม่น้อยกว่า		146		หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา			 ไม่น้อยกว่า		155		หน่วยกิต
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							2.2	กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 12		หน่วยกิต 12		หน่วยกิต

							2.3	กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 30		หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

							2.4	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม		 ไม่น้อยกว่า	 43		หน่วยกิต 52		หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  146  หน่วยกิต 155  หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

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

  รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดในหลักสูตร

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ�านวน 110 หน่วยกิต

  นสิิตจะต้องศกึษาวิชาเฉพาะในหลกัสตูร ซึง่ประกอบด้วยกลุ่ม

วิชาต่างๆ ดังนี้

  2.1  กลุ ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

25 หน่วยกิต

  2.2  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หน่วยกิต

  2.3  กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หน่วยกิต

  2.4  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 43 หน่วยกิต

  2.1  กลุม่วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ�านวน 

25 หน่วยกิต

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

	 	 Mathematics	for	Health	Sciences	1

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

	 	 Mathematics	for	Health	Sciences	2

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

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

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-1)

	 	 General	Physics	Laboratory

	 1407	106	 นิเวศวิทยา	 3(2-3-5)

	 	 Ecology

	 1502	108	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)

	 	 Basic	Biochemistry	Laboratory	

	 1502	109	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Biochemistry

  

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข จ�านวน 12 หน่วยกิต

	 1401	111	 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	 3(2-3-4)

	 	 Microbiology	for	Public	Health

	 1401	112	 ปรสิตวิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	 3(2-3-4)

	 	 Parasitology	for	Public	Health

	 1401	113	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน	 3(2-3-4)

	 	 สำาหรับงานสาธารณสุข

	 	 Fundamental	Anatomy	and	Physiology	for	

	 	 Public	Health

	 1401	114	 โภชนาการ	 3(3-0-6)

	 	 Nutrition

      

  2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข  จ�านวน 30 หน่วยกิต

	 1401	211	 การบริหารงานสาธารณสุข	 3(3-0-6)

	 	 Public	Health	Administration

	 1401	212	 วิทยาการระบาด	 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 1401	213	 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Health	Education	and	Behavioral	Science

	 1401	214	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety

	 1401	215	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health

	 1401	216	 การบำาบัดรักษาเบื้องต้นสำาหรับงานอนามัย	 3(2-3-4)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 First	Aid	for	Environmental	Health	Field

	 1401	217	 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Public	Health	Research

	 1401	218	 การป้องกันและควบคุมโรค	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Disease	Control

	 1401	219	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัย	3(240	ชั่วโมง)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Environmental	Health	Practicum

	 1401	220	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 ด้านสาธารณสุข

	 	 Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

  

  2.4 กลุ ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

43 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

จ�านวน 13 หน่วยกิต

	 1407	311	 การสุขาภิบาลนำ้าดื่มนำ้าใช้	 3(2-3-4)

	 	 Water	Supply	Sanitation

	 1407	312	 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(2-3-4)

	 	 Solid	Waste	and	Excreta	Management

	 1407	313	 หลักการความปลอดภัยของอาหาร	 3(2-3-4)

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

	 	 Arthropod	Vectors	and	Rodents	Control

	 1407	315	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Toxicology

  

   (2) กลุม่รายวชิาวเิคราะห์และประเมินผล จ�านวน 6 หน่วยกติ

	 1407	321	 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3(3-0-6)

	 	 Environmental	Analysis	and	Impact	Assessment

	 1407	322	 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Health	Analysis	and	Impact	Assessment

  

   (3) กลุ ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

17 หน่วยกิต

	 1407	331	 การควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย	 3(2-3-4)

	 	 Control	of	Wastewater	Treatment	System	

	 1407	332	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ	 3(2-3-4)

	 	 Air	Pollution	Control

	 1407	333	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและ	 3(2-3-4)

	 	 ความสั่นสะเทือนและการตรวจวัด

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration	Controls	and	

	 	 Measurement

	 1407	334	 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย	 3(2-3-4)

	 	 Control	and	Management	of	Hazardous	Waste

	 1407	335	 การเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Environmental	Health	Sampling	

	 1407	336	 วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Engineering	Base

	 1407	337	 การสร้างแบบจำาลองทางด้านสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 และการประยุกต์

	 	 Application	of	Environmental	Modeling

  

   (4) กลุ่มรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม จ�านวน 3 หน่วยกิต

	 1407	341	 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Management	Technology

 

   (5) กลุม่วจิยั/โครงการอนามยัส่ิงแวดล้อม จ�านวน 4 หน่วยกติ

	 1407	351	 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Seminar	in	Environmental	Health

	 1407	352	 ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(0-9-0)

	 	 Special	Problems	in	Environmental	Health

   หม าย เ หตุ 	 ในกรณี เ ลือกโปรแกรมสหกิจศึกษา	

ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชานี้

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  (1) รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป

 	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาท่ีจะเปิดข้ึน

ในภายหลัง	 หรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 1407	501	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

	 1407	502	 การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม	 2(1-3-3)

	 	 Environmental	Media	for	Public	Relation

	 1407	503	 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Principle	of	Environmental	Good	Governance

	 1407	504	 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Field	Study	in	Environmental	Health

	 1407	505	 จิตวิทยาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Psychology

	 1407	506	 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(2-3-4)

	 	 Standard	for	Environmental	Management

	 1407	507	 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม	2(2-0-4)	

	 	 Building	and	Industrial	Sanitation

	 1407	508	 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Administration

	 1407	509	 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่	 2(4-0-2)

	 	 พักผ่อนหย่อนใจ

	 	 Sanitation	of	Service	Establishments	and	

	 	 Recreation	Areas

	 1407	510	 อันตรายจากรังสีและการควบคุม	 3(3-0-6)

	 	 Radiological	Hazards	and	Control

	 1407	511	 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)

	 	 Integrated	Pest	Management

	 1407	512	 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Economics	and	Health

	 1407	513	 ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Bio-Indicators

	 1407	514	 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉิน	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Management	in	Emergencies

  หมายเหตุ:	ในกรณีที่ต้องการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ	

ต่างๆ	 ระบบของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ต้องเพิ่ม

รายวิชาลงทะเบียน	 หมวดวิชาเลือกเสรีอีกอย่างน้อย	 3	 หน่วยกิต	

ต่อผูค้วบคุมมลพษิแต่ละระบบ	(ต้องได้รับอนุญาตการเปิดรายวชิาตาม

แผนของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น)



63

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  (2)  รายวิชาเลือกเสรีส�าหรับผู ้ต ้องการสอบขึ้นทะเบียน

ผูค้วบคมุมลพษิ	ตามระบบของสภาวชิาชพีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ต้องเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย	1	วิชา	ดังนี้

   2.1 ส�าหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า

	 1407	601	 แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมลพิษทางนำ้า

	 	 Mathematical	Modeling	in	Water	Pollution	

	 	 Management	and	Control

   2.2 ส�าหรบัผูส้อบขึน้ทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ

	 1407	602	 แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมลพิษทางอากาศ

	 	 Mathematical	Modeling	in	Air	Pollution	

	 	 Management	and	Control

   2.3 ส�าหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน

	 1407	603	 แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

	 	 Mathematical	Modeling	in	Noise	Pollution	

	 	 and	Vibration	Management	and	Control

   2.4 ส�าหรับผูส้อบข้ึนทะเบยีนผูค้วบคมุมลพษิทางของเสยี

อันตราย

	 1407	604	 การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย	 3(2-3-4)

	 	 ในสิ่งแวดล้อม

	 	 Monitoring	of	Hazardous	Waste	in	Environment

   2.5 ส�าหรบัผูส้อบขึน้ทะเบยีนผูค้วบคมุมลพษิทางมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล

	 1407	605	 แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ	 3(2-3-4)

	 	 และควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 	 Mathematical	Modeling	in	Solid	Waste	and	

	 	 Excreta	Management	and	Control
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

0201	117 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	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 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข	

Microbiology	for	Public	Health

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0041	002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0044	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0045	xxx กลุ่มวิถีสังคม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

0201	118

 

คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2

Mathematics	for	Health	Sciences	2

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

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics

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

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics	Laboratory

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

1407	106 นิเวศวิทยา

Ecology

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

หมวดวิชาวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401	112 ปรสิตวิทยาสำาหรับงานสาธารณสุขศาสตร์

Parasitology	for	Public	Health

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

1401	113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานสำาหรับงานสาธารณสุข	

Fundamental	Anatomy	and	Physiology	for	

Public	Health

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0042	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1502	108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry	Laboratory

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

1502	109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry

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

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	212 วิทยาการระบาด

Epidemiology

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

1401	215 อนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental	Health

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

1401	216 การบำาบัดรักษาเบื้องต้นสำาหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

First	Aid	for	Environmental	Health	Field

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	335 การเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม	

Environmental	Sampling

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0042	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0043	xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0044	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มที่	1-5 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401	214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational	Health	and	Safety

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

1401	218 การป้องกันและควบคุมโรค

Prevention	and	Disease	Control

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

1401	114 โภชนาการ

Nutrition

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	314 การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ

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 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0045	xxx กลุ่มวิถีสังคม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มที่	1-5 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มที่	1-5 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Health	Education	and	Behavioral	Science

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

1401	220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข

Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	311 การสุขาภิบาลนำ้าดื่มนำ้าใช้

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 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

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 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

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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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	211 การบริหารงานสาธารณสุข

Public	Health	Administration

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

1401	217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

Principles	of	Public	Health	Research

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	331 การควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย

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 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental	Analysis	and	Impact	Assessment

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

1407	337 การสร้างแบบจำาลองทางด้านสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์

Application	of	Environmental	Modeling

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

1407	351 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Seminar	in	Environmental	Health

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

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407	504 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Field	Study	in	Environmental	Health

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

รวม 22 22 22
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1407	322 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ

Health	Analysis	and	Impact	Assessment

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

1407	334 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย

Control	and	Management	of	Hazardous	Waste

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

1407	336 วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental	Engineering	Base

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

1407	352 ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

Special	Problems	in	Environmental	Health	

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

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407	xxx	 วิชาเลือกเสรีที่เปิดในมหาวิทยาลัยฯ

(สำาหรับผู้ที่จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษด้านต่างๆ	

ตามที่หลักสูตรกำาหนดไว้)

- - 3(2-3-4)

รวม 11 11 14

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม 

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401	219 การฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental	Health	Practicum

3	(240	ชั่วโมง) - 3	(240ชั่วโมง)

กลุ่มวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม

0199	499 สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

- 9(0-40-0) -

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

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 110 หน่วยกิต

  2.1  กลุ ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

25 หน่วยกิต

  2.2  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หน่วยกิต

  2.3  กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หน่วยกิต

  2.4  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 43  หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  2.1  กลุม่วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ�านวน 

25 หน่วยกิต 

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

  Mathematics for Health Sciences 1

 	 ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั	อนพุนัธ์ของฟังก์ชนั

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	

of	functions	of	one	variable	and	applications,	integrals	and	

applications

  

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

  Mathematics for Health Sciences 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 117 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1

Prerequisite : 0201 117 Mathematics for 

Health Sciences 1

	 	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 	 Functions	 of	 several	 variables,	 limits	 and	

continuity	of	functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

  

 0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry 

 	 โครงสร้างอะตอม	ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ

สารสมัพนัธ์	เทอร์โมไดนามิกส์	จลศาสตร์เคมี	สมดุลเคมี	สมดุลกรด-เบส	

สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมีเบื้องต้น

	 	 Atomic	 structure,	 periodic	 table,	 chemical	

bonding,	stiochiometry,	thermodynamics	chemical	kinetics,	

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

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	

biochemistry

  

 0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	100	

เคมีทั่วไป

	 	 Experiment	designed	to	control	with	0202	100	

General	Chemistry

  

 0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1

	 	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธี

ทางวิทยาศาสตร์	 สารเคมีของสิ่งมีชีวิต	 เซลล์	 และเมแทบอลิซึม	

พันธุศาสตร์	 กลไกของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 	 Characteristic,	 classification	 of	 organisms,	

scientific	methodology,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	

genetics,	 evolution,	biodiversity,	 structure	 and	 function	of	

plant	and	animal,	ecology	and	behavior

  

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

  Biology Laboratory 1

 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	110	

ชีววิทยา	1
	 	 Experiments	concurrence	with	0203	110	Biology	1

  

 0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 

  General Physics

 	 การเคลื่อนที่	 อุณหพลศาสตร์	 ของไหล	 ไฟฟ้าและ

แม่เหล็ก	 คลื่น	 แสงและทัศนศาสตร ์ 	 เสียง	 สมบัติของสสาร	

ฟิสิกส์นิวเคลียร์	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Motion,	thermodynamics,	fluids,	electricity	and	

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

matter,	nuclear	physics,	modern	physics

  

 0204 190  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 02014 100 ฟิสิกส์ทั่วไป หรือ

อาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 02014 100 General Physics 

or co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0204	100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	associated	with	0204	100	General	

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

  Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 ความสมัพนัธ์ในหมูส่ิง่มชีวีติและความสมัพนัธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต	การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ศึกษา

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 Relationship	of	biotic	component,	between	biotic	

and	 abiotic	 component,	 application	 ecology	 theory	

environmental	problem	solving

  

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory

 	 ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ	 ทางชีวเคมี	

เพือ่ใช้ในการศกึษาโครงสร้าง	หน้าท่ี	และสมบัติของสารชวีโมเลกลุต่างๆ	

	 	 Fundamental	 experiments	 in	 biochemical	

techniques	to	studies	the	structure	functions	and	properties	

of	biomolecules

  

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

 	 โครงสร้าง	 หน้าท่ี	 คุณสมบัติ	 และเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	และกรด	นิคลีอิค	เอนไซม์	วิตามิน	และ

ฮอร์โมน	ความสมัพนัธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลซิมึ	

ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม	 โรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย	 และ

เทคโนโลยีพันธุกรรม

	 	 Structures,	functions,	properties	and	metabolism	

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

vitamin,	 and	 hormone,	 interrelation	 and	 control	 of	 the	

metabolic	processes;	metabolism	disorder,	common	diseases	

in	Thailand	and	gene	technology

  

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หน่วยกิต

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

  Microbiology for Public Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 สัณฐานวิทยาและการจำาแนก	ลักษณะการเจริญเติบโต	

และพันธุกรรม	ความสัมพันธ์ของ	 จุลชีพกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	

การเกิดโรค	การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	ไวรัส	เชื้อรา	โปรโตซัว	สาหร่าย	

และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 	 Morphology	 and	 categorization,	 patterns	 of	

growth	and	genetics	of	microorganisms,	microbial	relations	

to	humans	and	the	environment,	pathogenesis,	controlling	

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

systems

  

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

  Parasitology for Public Health 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ  

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 ศึกษาเกี่ยวกับปรสิต	ได้แก่	โปรโตซัว	หนอนพยาธิ	เห็บ	

ไร	และแมลง	ซึง่อาศัยอยู่กบัคน	โดยเน้นเกีย่วกบั	ปรสติทีพ่บบ่อย	และ

ก่อให้เกิดหรือเป็นตัวนำาโรคที่สำาคัญในประเทศไทย	 ในหัวข ้อ

การกระจายทางภูมิศาสตร์	 รูปร่างลักษณะ	 วงจรชีวิต	 และการระบาด	

กลไกการเกิดโรคพยาธิวิทยา	 อาการวิทยา	 การวินิจฉัย	 การรักษา	

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้น	สาธิต	รูปร่าง	ลักษณะ	ของปรสิต

และตัวให้อาศัยต่างๆ	รวมทั้งวิธีเก็บ	การรักษาสภาพ	และการตรวจหา

ปรสิตจากสิ่งส่งตรวจต่างๆ	

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

ticks,	mites	 and	 insects	which	parasitized	human	beings	

especially	 those	 commonly	 found	 to	 cause	 or	 transmit	

important	diseases	in	Thailand,	on	geographical	distribution,	

morphology,	 life	 cycle	 and	 epidemiology,	 pathogenesis,	

pathology,	symptomatology,	diagnosis,	treatment,	prevention	

and	control	of	diseases,	demonstration	of	various	stages	of	

parasites	 including	 their	 intermediate	hosts,	and	practical	

techniques	on	collection,	preservation	and	examination	of	

parasitological	specimens

  

 1401 113  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน  3(2-3-4)

  ส�าหรับงานสาธารณสุข 

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ  

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

	 	 โครงสร้างหน้าที่	กลไกพลวัติการทำางานของเซลล์	และ

เน้ือเยื่อต่างๆ	 ในระบบปกคลุม	 ระบบกระดูก	 ระบบกล้ามเน้ือ	 ระบบ

ประสาท	ระบบการไหลเวยีนเลอืด	ระบบหายใจ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบ

ขับถ่าย	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 และอวัยวะสัมผัสพิเศษของ

มนุษย์
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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	ความสำาคัญของโภชนาการ	อาหาร	

สารอาหาร	อาหารบำาบดัโรค	โภชนาการเพือ่การป้องกนัโรค	ส่งเสรมิและ

ฟื้นฟูสุขภาพ	ปัญหาด้านโภชนาการ	การประยุกต์ความรู้และฝึกปฏิบัติ

ด้านโภชนาการในการปฏิบัติงานชุมชน

	 	 Study	definitions	of	nutrition,	foods,	nutrients,	

dietary	 therapies,	 nutritional	 approaches	 to	 prevention,	

promotion	and	rehabilitation,	food	and	nutritional	problems,	

application	and	practice	of	nutritional	principles	in	dietary	

assessment	and	planning	in	communities

  

  2.3  กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข จ�านวน 30 หน่วยกิต

 1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

 	 แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข	ภาวะผู้นำา

และการบริหารจัดการงานสาธารณสุข	 การจัดองค์กรสาธารณสุข	

การวางแผนกลยุทธ์ด้านสาธารณสุข	 การบริหารงานบุคคลและ

ทรพัยากรเทคโนโลยด้ีานสาธารณสขุ	งบประมาณด้านสาธารณสขุ	ระบบ

สารสนเทศด้านสาธารณสุข	 และระบบการรายงานด้านสาธารณสุข	

การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานสาธารณสุข

	 	 Principles	 and	 concept	 of	 public	 health	

administration,	history	 and	development	 of	 public	 health	

administration,	health	policy	analysis	and	health	planning,	

structure	 of	 public	 health	 administration	 in	 Thailand,	

directing,	controlling	and	monitoring,	public	health	resource	

management,	modern	management	 theory	 and	 applied	

innovations	in	public	health	administration

  

 1401 212  วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 111 จุลชีววิทยาส�าหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

	 	 แนวคิดวิทยาการระบาด	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

สิ่งก่อโรค	และสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรค	การกระจายของโรคติด

เชือ้และโรคไร้เชือ้	การป้องกนั	การสบืสวน	การเฝ้าระวงั	และการควบคมุ

โรคในชุมชน	 สถานพยาบาล	 และสถานประกอบการ	 การศึกษาทาง

วิทยาการระบาด

	 	 Definition,	 scope,	 principles,	 epidemiological	

methods,	natural	 history	 of	 disease,	 the	distributions	and	

determinants	 of	 disease	 and	 disaster,	 epidemiological	

measurement,	 surveillance,	 outbreaks	 and	 investigation,	

study	 design,	 disease	 prevention	 and	 control,	 evaluation	

methods,	public	health	planning	based	on	epidemiological	

principles

  

 1401 213  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)

  Health Education and Behavior Science

 	 แนวคิด	 และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม	

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ	หลักและวิธีการสอนสุขศึกษา	การ

ประยุกต์ใช ้ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

	 	 Concept	 and	 theory	 of	 health	 education	 and	

behavior,	the	change	of	health	behavior,	strategy	in	health	

education,	applying	concepts	and	theory	of	health	education	

and	behavior	for	change	the	health	behavior

  

 1401 214  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

 	 แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

ความสำาคญัของการดแูลปัญหาสขุภาพจากการประกอบอาชีพ	หลกัการ

ป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการประกอบอาชีพ	 สุขอนามัยและ

มาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ	การระบายอากาศ	พษิวิทยาจากโรงงานและสถานประกอบ

การ	การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	กฎหมาย

และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 	 Meaning,	 important,	 element	 and	 theory	 of	

occupation	health	and	safety,	recognition,	assess	and	control	

environment	for	working,	toxicology	and	ergonomic,	cause	

of	 accident,	 loss	 of	 accident,	 conflagration,	 prevention	

accident	for	mechanic	and	electric,	prevention	in	health	and	

environment,	 risk	 assessment,	management	 process	 for	

occupation	health	and	safety,	Laws	and	roles	of	government	

officers	for	occupational	health	and	safety
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 1401 215  อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 	 ความหมาย	ขอบเขตและความสำาคัญ	ของการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

การควบคุมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การสุขาภิบาลอาหารการจัดการนำ้าสะอาด	

การกำาจัดสิ่งขับถ่าย	การจัดการมูลฝอย	การบำาบัดนำ้าเสีย	การควบคุม

และป้องกันแมลงและสัตว์แทะ	การสุขาภิบาลที่พักอาศัย	และมลพิษ

ทางอากาศ	

	 	 Definition,	scope	and	essentials	of	environmental	

health,	 relations	 between	 health	 and	 the	 environment,	

controlling	 and	maintaining	 the	 environment	 without	

pollution	based	on	environmental	 sanitation,	 such	as	 food	

sanitation,	water	 supply	management,	 sewage	 disposal,	

solid	waste	management,	wastewater	treatment,	arthropod	

and	rodent	control,	housing	sanitation	and	air	pollution

  

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

  สิ่งแวดล้อม

  First Aid for Environmental Health Field

 	 ความหมาย	ประเภท	 และสาเหตุอุบัติภัยส่วนบุคคล	

สิ่งแวดล้อม	และสาธารณภัยในสถานประกอบการ	ขอบเขต	อันตราย	

ความรนุแรง	การวางแผนดำาเนินการเตรยีมรบัสถานการณ์	การควบคมุ

ป้องกนั	หลกัการรวมทัง้แนวทางปฏิบัติในขณะเกดิและหลงัเกิดอบัุตภิยั

ประเภทต่างๆ	รวมทัง้การฝึกปฏบิตั	ิการจดัเตรยีม	ใช้เครือ่งมอื	การช่วย

เหลือสงเคราะห์	ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย	ผู้ประสบอุบัติภัยต่างๆ	

	 	 Definitions,	 types	 and	 causes	 of	 personal	

accident,	 environment	 or	 disaster	 in	workplace,	 scope	 of	

hazards,	 severity,	 emergency	 planning,	 prevention	 and	

control,	principles	and	guidelines	for	during	and	after	various	

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

practice	offering	assistance	and	first	aid	to	accidental	victim	

and	arranging	referral	for	treatment

  

 1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research 

 	 ความหมาย	หลกัการ	ประเภทของการวจิยั	กระบวนการ

วิจัยและขั้นตอนการทำาวิจัย	การวิเคราะห์ทางสถิติ	การตีความ	การทำา

โครงร่างวจิยัในงานสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	การดำาเนนิการวจิยัและ

การเขียนแผนการวิจัย

	 	 Meaning,	 principle,	 type	 and	methodology	 of	

research,	statistical	analysis,	interpretation,	develop	proposal	

in	 public	 health	 and	 environment	 research,	 and	 research	

report	writing

  

 1401 218 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 111 จุลชีววิทยาส�าหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค	การป้องกัน

ก่อนการเกิดโรค	การควบคุมโรค	และการป้องกันการโรคในครั้งต่อไป	

ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	 รวมทั้งโรคอุบัติใหม่	 โรคที่มีสาเหตุ

เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม

	 	 Concept	 of	 natural	 history	 of	 disease,	

pre-pathogenesis	pathogenesis	period	prevention	and	control,	

including	communicable,	non-communicable	and	emerging	

diseases

  

 1401 219 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3(240 ชั่วโมง)

  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  Environmental Health Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา : ทกุรายวชิาทีก่�าหนดในหลกัสตูร

Prerequisite : All subjects in Program

	 	 การประยกุต์ใช้ความรูด้้านอนามยัสิง่แวดล้อมทีเ่รยีนมา	

ในการฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน	

การฝึกทักษะ	ประสบการณ์	การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ด้วยตนเอง

	 	 Applying	the	environmental	health	knowledge	

concept	 to	 practical	 training	 in	 the	public	 and/or	 private	

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

and	practice	to	solve	the	problems

 1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3(3-0-6)

  ด้านสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

	 	 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้น	หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ	 กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชีวติ	กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยและความปลอดภัย	 การประยุกต์หลักกฎหมายในการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุข	 ความหมายและความสำาคัญของจริยธรรม	

คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข	จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน

สาธารณสุข	จริยธรรม	คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
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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  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 43 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน 13 หน่วยกิต

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

  Water Supply Sanitation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ความหมายและลักษณะของนำ้าสะอาด	 การเตรียมนำ้า

จากแหล่งนำ้าจืดต่างๆ	การพัฒนาแหล่งนำ้าจืดเพื่อเป็นแหล่งนำ้าสำาหรับ

การอุปโภคและบริโภค	 โรคท่ีเกิดจากนำ้าเป็นสื่อกับผลกระทบด้าน

สุขภาพอนามัย	มาตรฐานนำ้าดื่มนำ้าใช้	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้นำ้า	

การปรับปรุงคุณภาพนำ้า	 การทำาลายเชื้อโรคในนำ้า	 การจัดหานำ้าสะอาด

ให้ชุมชน	 การเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้า	 การตรวจวิเคราะห์

คุณภาพนำ้าและการสุขาภิบาลนำ้าดื่มนำ้าใช้

	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	 clean	water,	

water	providing	from	various	fresh	water,	water	supplying	

for	 use	 and	 consume,	water-borne	 diseases	 and	 health	

impacts,	water	quality	standards,	factor	effecting	on	water	

consume,	water	treatment,	water	disinfection,	water	supply	

for	 community,	water	 quality	 surveillance,	water	 quality	

analysis,	and	water	sanitation

  

 1407 312  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-4)

  Solid Waste and Excreta Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ผลกระทบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่อสุขภาพอนามัย

และสิง่แวดล้อม	ชนดิ	ปรมิาณ	คณุสมบตัแิละแหล่งกำาเนดิ	การคำานวณ

อตัราเพิม่ประชากร	การจดัการมลูฝอย	(การเกบ็กกั	การเกบ็ขน	การขน

ถ่าย	การขนส่ง	และการกำาจัด)	หลักในการลดปริมาณมูลฝอย	วิธีการ

รวบรวมและกำาจดัสิง่ปฏกิลูท้ังในเขตเมืองและชนบท	การบรหิารจดัการ

สิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อมท่ีกำาหนด	 รวมท้ังทำาการทดลองที่

สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น

	 	 Health	and	environmental	impacts	of	solid	waste	

and	excreta,	type,	quantities,	characteristics	and	sources	of	

waste,	 population	 growth	 rate,	 solid	waste	management	

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

minimization,	excreta	collection,	excreta	disposal	 in	urban	

and	rural	for	environmental	standards,	including	experiment	

designed	to	manage	with	description	above

  

 1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4)

  Principles of Food Safety

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 อนัตรายจากอาหารต่อสุขภาพ	โรคทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร	

สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร	ความเป็นพิษในอาหาร	อาหารเป็นพิษและ

การตดิเชือ้จากอาหาร	การระบาดของโรคทีม่อีาหารเป็นสือ่	ปัจจยัทีท่ำาให้

อาหารเป็นพิษ	การสุขาภิบาลอาหาร	การตรวจสอบการสัมผัสและจัด

เก็บอาหาร	 การควบคุมความสะอาดของอาหาร	 กฎข้อบังคับต่างๆ	

เกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหาร	คณุภาพมาตรฐานอาหารบรโิภค	การฝึกปฏบิตัิ

งานด้านความปลอดภัยของอาหารทั้งในและนอกสถานที่

	 	 Health	hazards	from	foods,	foods	in	relation	to	

disease,	food	contaminant,	food	intoxification,	food	poisonings	

and	infection,	food-borne	disease	outbreaks,	food	poisoning	

factors,	food	sanitation,	food	inspection	handling	and	storage,	

clean	food	control,	food	hygiene	legislation,	consumptive	food	

standards,	indoor	and	outdoor	practice	in	food	safety

  

 1407 314 การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ 2(2-0-4)

  Arthropod Vectors and Rodents Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ชนิด	ชีววิทยา	นิเวศวิทยา	บทบาทในการแพร่กระจาย

โรคของสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะที่มีความสำาคัญทางการแพทย์และ

สาธารณสุข	การจำาแนก	 เทคนิคในการสำารวจ	และการควบคุมสัตว์ขา

ปล้องและสัตว์แทะ	

	 	 Types,	biology,	ecology,	transmission	of	disease	

of	arthropods,	and	rodents	causing	medical	and	public	health	

significance,	identification,	survey	techniques,	and	control	of	

arthropods,	and	rodents	
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 1407 315  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 

  Environmental Toxicology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ศกึษาหลกัการท่ัวไปทางพษิวทิยา	ความสมัพันธ์ระหว่าง

ปริมาณของสารพิษและการตอบสนองของร่างกาย	 กลไกการเกิดพิษ	

การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรังอันนำาไปสู่การเกิดลูกวิรูป	

การกลายพันธ์ุ	 และการเป็นมะเร็ง	 สารพิษที่พบแพร่หลายในงาน

เกษตรกรรม	เช่น	ยาฆ่าแมลง	โลหะหนกั	และมลพษิทางอากาศ	คอืก๊าซ

พิษ	และไอระเหย	ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับอันตราย	

	 	 Principles	 of	 environmental	 toxicology,	

relationship	between	dose	of	 toxicants	and	mechanism	of	

body	 response,	 acute	 and	 chronic	 toxicity	which	 lead	 to	

teratogenicity,	mutation,	cancer,	deficiency	of	immune	system,	

properties	of	widely	occurred	toxicants	in	agriculture	such	

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

vapors,	chemical	safety	standard	and	evaluation	of	hazards

  

   (2) กลุ่มรายวชิาวเิคราะห์และประเมนิผล จ�านวน 6 หน่วยกติ

 1407 321 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Analysis and Impact Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 วธิกีารพืน้ฐานในการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อม

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ผลกระทบจากโครงการพฒันาด้านต่างๆ	ทัง้ทาง

อุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	การขนส่ง	และการชลประทาน	ผลกระทบ

ที่มีต่อดิน	นำ้า	อากาศ	สิ่งมีชีวิต	วงจรอาหาร	ความสมดุลทางธรรมชาติ	

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคม	 โดยเน้นท่ีหลักการ	 วิธีการ

ดำาเนินการ	การจัดขอบเขตงาน	การกลั่นกรองข้อมูล	การคาดการณ์ใน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ	

	 	 Basic	 method	 of	 environmental	 impact	

assessment	both	direct	and	 indirect,	 impacts	 from	several	

developed	projects;	industry,	agriculture,	transportation,	and	

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

natural	balance,	economy	and	social,	emphasized	on	principle,	

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

assessment	

  

 1407 322 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Analysis and Impact Assessment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 หลักการ	ความสำาคัญ	 วิธีการประเมินผลกระทบและ
ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของมนุษย์	 การวางแผนเพื่อหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยง	 การสื่อสารด้าน
ความเสี่ยง	กรณีศึกษา	
	 	 Principles,	significance,	Health	impact	and	risk	
assessment	methods;	planning	for	preventive	and	mitigation	
measures;	risk	communication;	case	studies
  
   (3)  กลุ ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

18 หน่วยกิต

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

  Control of Wastewater Treatment System

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 แหล่งกำาเนิดนำ้าเสียที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย	ปริมาณ
และคุณสมบัติ	 วิธีการรวบรวมและกำาจัดทั้งในเขตเมืองและชนบท	
แนวคิดการบำาบัดนำ้าเสียทางชีวภาพ	 ระบบการสูบนำ้าและการเลือกใช้	
การออกแบบและปัจจัยพื้นฐานในการควบคุมระบบ	 ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาในการเดินระบบต่างๆ	การจัดการควบคุมระบบบำาบัด
นำ้าเสีย	ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กำาหนด	
	 	 Source	 of	 wastewater	 affected	 on	 health,	
quantity	and	characteristic,	collection	method	and	disposal	
of	wastewater	 in	 urban	 and	 rural,	 concept	 of	 biological	
wastewater	treatment;	pumping	system	and	selection,	design	
and	basic	factor	for	system	control,	operational	problems	and	
problem	 solving,	management	 of	wastewater	 treatment	
system	for	environmental	standards
  
 1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-3-4)

  Air Pollution Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 องค์ประกอบของอากาศ	สารมลพิษในอากาศ	การเกิด
มลพิษทางอากาศและแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ	ผลกระทบด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม	สุขภาพมนุษย์	 สัตว์	 พืช	 และทรัพย์สิน	 การเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศ	 หลักการทาง
อุตุนิยมวิทยา	 การฟุ้งกระจายของมลพิษในอากาศ	มาตรการในการ
จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ	 ทั้งทางวิชาการและกฎหมาย	
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
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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 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ผลกระทบของเสียง	ความสั่นสะเทือน	 เสียงในชุมชุน

และเสยีงทีก่่อให้เกดิความรำาคาญ	ความสัน่สะเทอืนจากถนนหรอืแหล่ง

อุตสาหกรรม	การเฝ้าระวังและตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือน	

มาตรฐานในการตรวจวัดและแปลผล

	 	 Noise	 and	 vibration	 impact,	 community	 and	

nuisance	 noise,	 vibration	 from	 road	 or	 from	 industrial	

sources,	 noise	 and	 vibration	monitoring,	 standard	 and	

regulation

  

 1407 334  การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย  3(2-3-4)

  Control and Management of Hazardous Waste

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 312 การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and 

Excreta Management

	 	 แหล่งกำาเนิด	 คุณลักษณะ	 การจัดเก็บ	 การขนส่ง	

การกำาจัด	 และการลดปริมาณขยะอันตราย	 เทคโนโลยีการบำาบัดและ

การกำาจัด	 การประเมินผลกระทบด้านการจัดการขยะอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัย	ระบบการเก็บคืนทรัพยากร	การประเมินค่าความเสี่ยง	

และการบำาบัดบรเิวณปนเป้ือนของเสยีอนัตราย	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 การเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)

  Environmental Health Sampling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 การฝึกปฏิบัติเพื่อการเก็บตัวอย่างด้านทางฟิสิกส์	 เคมี	

และชีววิทยา	ของสิ่งแวดล้อม	ด้านนำ้า	อาหาร	อากาศ	เสียง	และสารมี

พิษอื่นๆ	 ที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	 และงานอนามัย

สิ่งแวดล้อม	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	

	 	 Practices	on	physical	chemical	and	biological	

sampling	in	environmental	health	sampling	of	water,	 food,	

air,	noise	and	other	toxic	substances	that	effect	to	human	

health	and	public	health	works	for	quality	standard

  

 1407 336  วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

  Environmental Engineering Base

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ความรู ้พื้นฐานวิศวกรรมที่ เ ก่ียวข้องและนำามาใช้

ประโยชน์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เช ่น	 คุณสมบัติของวัตถุ	

การทดสอบมาตรฐาน	การไหลของเหลวในท่อ	การออกแบบระบบอย่าง

ง่าย	การดูแลและควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย	การจัดการขยะมูลฝอย

	 	 Fundamentals	of	engineering	and	their	use	in	

environmental	 health,	 such	 as	material	 characteristics,	

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

wastewater	treatment	control	and	supervision,	solid	waste	

management

  

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

  และการประยุกต์ 

  Application of Environmental Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 พื้ นฐานการสร ้ า งแบบจำ าลองทางสิ่ งแวดล ้อม	

ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบต่างๆ	ของสิง่แวดล้อม	เทคนิคการสร้างแบบ

จำาลอง	การใช้การของแบบจำาลอง	ฝึกปฏิบตัแิบบจำาลองทางสิง่แวดล้อม

ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน	

	 	 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) กลุ่มรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม จ�านวน 3 หน่วยกิต

 1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  Environmental Management Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ปัญหาของสาเหตมุลพษิ	สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และภาวะมลพิษในปัจจุบัน	 ประเภทของเทคโนโลยี	 ลักษณะของ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ศึกษาและ

วิเคราะห์	 เทคโนโลยีในการควบคุมและบำาบัดมลพิษทางอากาศ	 เสียง	

นำ้า	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/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

4 หน่วยกิต

 1407 351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)

  Seminar in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ค้นคว้า	 วิเคราะห์	 และนำาเสนองานวิจัยด้านอนามัย

สิง่แวดล้อมทัง้ในและต่างประเทศ	ในปัญหาทีส่นใจ	การนำาเสนอผลการ

ศึกษา	การอภิปราย	 ในช้ันเรียนในรูปแบบของการสัมมนา	 และจัดทำา

รายงานส่งอาจารย์ที่ควบคุมตามที่มอบหมาย

	 	 Research,	critical	analysis	and	presentation	of	

interesting	literature	related	to	environment	health	aspect	in	

country	 and	 abroad,	 presentation,	 discussion	 in	 class	 as	

seminar	and	report	to	advisor

  

 1407 352  ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)

  Special Problems in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 ปฏิบัติการวิจัยในหัวข ้อเฉพาะทางด ้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อม	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 การฝึกฝนทักษะในการ

ค้นคว้าข้อมลู	การวางแผนวจิยั	การเขยีนโครงร่างการวจิยั	การเกบ็และ

วิเคราะห์ข้อมูล	การประมวลความรู้ที่ได้เป็นรายงาน	การเขียนรายงาน

และนำาเสนองานในรูปแบบบรรยาย

	 	 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 ให้ลงทะเบยีนเรยีนเพิม่

รายวิชานี้

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนา

นสิติให้มคีวามรูท้างวชิาการและทักษะทีเ่กีย่วข้องกบัการทำางานในสถาน

ประกอบการ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	

การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 The	 systematic	 operation	 in	 the	workplace	

under	the	cooperation	between	university	and	establishments	

to	develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	

and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	in	

systematic	 thinking,	 observation,	 decision-making,	 and	

analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	

workplaces	and	labor	market.

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  3.1  รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป ดังนี้

 1401 501  ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

	 	 ความสำาคญัของชีวสถติ	ิการนำาเสนอข้อมลู	การพรรณนา

ข้อมลู	ความน่าจะเป็น	การแจกแจงของตวัอย่าง	การทดสอบสมมตฐิาน	

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 สหสัมพันธ์	 การถดถอยเชิงเส้น	 ทดสอบ

ไคสแควร์	สถิตินอนพาราเมตริก	ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง

	 	 Consequence	of	biostatistics,	data	presentation,	

data	description,	probability,	sample	distribution,	hypothesis	

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

test,	non-parametric	statistic,	population	and	sample
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 1407 502 การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม  2(1-3-3)

  Environmental Media for Public Relation

	 	 หลักการ	 แนวคิด	กลยุทธ์	 วิธีการประชาสัมพันธ์และ

สื่อรูปแบบต่างๆ	การนำาหลักการของการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้

ในงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและ

ชุมชน	 มีการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในการจัดทำาสื่อ

ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม

	 	 Principal,	 concept,	 strategy,	 public	 relation	

method,	and	public	relation	media,	the	application	of	public	

relation	into	environmental	health	for	people	and	community	

relation,	practice	and	field	practicum	on	environmental	media	

for	public	relation

  

 1407 503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  Principle of Environmental Good Governance 

 	 กฎหมาย	 นโยบาย	 และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม	

ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งในด้านมาตรการและการบังคับใช้	เพื่อการแก้ไขปัญหา	การป้องกัน	

และการจดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิทัง้ในระดบัท้องถิน่	

ประเทศ	และนานาชาติ	รวมทั้งจริยธรรมของบุคคลและองค์กรในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม	

	 	 Law,	Policy	and	Environmental	Ethics,	overview	

of	policies	and	roles	of	laws	and	related	organizations	in	terms	

of	regulation	and	enforcement	for	solving	problems,	prevention	

and	management	of	the	environment	and	natural	resources	

at	 local,	 national,	 and	 international	 levels;	 individual	 and	

organizational	ethics	of	in	environmental	management

  

 1407 504  การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  1(0-3-0) 

  Field Study in Environmental Health

 	 การศึกษา	 การสังเกต	 การดำาเนินงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมและราชการ	 กฎข้อบังคับ	 และ

กฎหมายของการสขุาภบิาลของประเทศไทยและสากลในสถานประกอบ

การที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และในชุมชน

	 	 Study	and	observation	for	environmental	health,	

Thai	and	international	environmental	sanitation	regulation,	

related	working	place	both	of	government	and	non	-	government	

sector	in	community

 1407 505  จิตวิทยาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

  Environmental Health Psychology 

	 	 ความสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม	กระบวนการ

ทางจิตและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเจ็บป่วย	

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	พฤติกรรมเสี่ยงอัน

เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ	 และการปรับพฤติกรรม	

การประเมินบทบาทของการรับรู้	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

สุขภาพส่วนบุคคล

	 	 The	 relationship	 between	 people	 and	 the	

environments,	mental	processes	and	behaviors	as	related	to	

health	 and	 illness,	 environment	 surroundings	 affect	 their	

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

and	rehabilitation,	evaluate	the	role	that	cognition,	society	

and	the	environment	play	in	the	health	of	individuals	

  

 1407 506  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-3-4)

  Standards for Environmental Management

 	 ระบบมาตรฐานการจัดการในสถานประกอบการ	

ข้อกำาหนดของระบบการจัดการ	 ระบบการบริหารงานคุณภาพ	 ระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ฉลากเขียว	หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การผลติ	ระบบการจดัการคณุภาพด้านความปลอดภยั	มาตรฐานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ระบบการจัดการพลังงาน

ตามมาตรฐานสากล	ความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 	 Standards	 of	 management	 system	 in	 the	

workplace,	 requirements	 of	 management	 system,	

environmental	management	 system	standard,	 green	 label,	

good	manufacturing	practice,	hazard	analysis	 and	critical	

control	point,	occupational	health	and	safety	management	

system	standards,	 energy	management	 system,	corporate	

social	responsibility

  

 1407 507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4)

  Building and Industrial Sanitation

 	 หลั กการด ้ านสุ ข าภิบ าลสำ าหรับบ ้ านพักอาศัย	

สถานทำาการ	และโรงงาน	ซึง่อาจมอีนัตรายต่อสขุภาพ	และความเป็นอยู่

ของผู ้พักอาศัย	 ผู ้ประกอบการและผู้ใช้สถานที่นั้นๆ	 การควบคุม

สถานการณ์อันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพให้มีสภาวะที่

เหมาะสม	ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของผู้ปฏิบัติงานและ

ไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	มาตรการทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาคาร	สถานทำาการ	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  การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  Environmental Health Administration

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

	 	 หลักการบริหารงานอนามัยส่ิงแวดล้อม	 อำานาจหน้าที่

การดำาเนนิงานของหน่วยงาน	กฎหมาย	บทบัญญติัต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบั

งานอนามัยส่ิงแวดล้อม	และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 Principles	of	environmental	health	administration,	

authorities	overseeing	environmental	health	management,	

laws	and	regulations	relating	to	environmental	health,	activity	

in	 environmental	 health	 undertaken	by	 local	 government	

administrative	organizations

  

 1407 509  การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่  2(2-0-4)

  พักผ่อนหย่อนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

 	 ความหมาย	ความสำาคัญและขอบเขตของสถานบริการ

และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ	 หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล	

การควบคมุและป้องกันโรค	รวมทัง้อันตรายจากสถานบรกิารและสถานท่ีพกั

ผ่อนหย่อนใจ	ตลอดจนการจัดทำาโครงการเพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการ	

	 	 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

 	 ความสำาคัญของรังสี	 ชนิด	 แหล่งกำาเนิดรังสีและ

กัมมันตภาพรังสี	คุณสมบัติของรังสี	ขนาดดูดกลืนแสง	และการตรวจ

จบัและการตรวจวดัระดับของรงัส	ีผลของรงัส	ีการประเมิน	การป้องกนั

และการควบคมุอันตรายจากรงัส	ีเหตกุารณ์และสถานการณ์ปัญหาจาก

รังสี

	 	 The	 importance	 of	 radiation,	 type,	 source	 of	

radiation	and	radioactive	material,	characteristics	of	radiation,	

rad	and	rem,	radiation	detection	and	measurements,	radiation	

effect,	assessment,	prevention	and	control	radiation,	case	and	

the	situation	of	radiation

  

 1407 511 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Pest Management

 	 ชนิด	 และลักษณะของสารกำาจัดแมลงและศัตรูพืช	

เน้นในด้านสูตรเคมี	 กลไกการเกิดพิษของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย	

การจำาแนกชนิดของสารกำาจัดศัตรูพืชและสัตว์นำาโรค	ผลกระทบของ

สารกำาจัดศัตรูพืชและสัตว์นำาโรคที่มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม	 การป้องกันอันตรายจากสารกำาจัดศัตรูพืชและสัตว์	

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	หลกัปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการใช้สารกำาจดัศตัรู

พืชและสัตว์นำาโรค	ฉลากและการเขียนฉลาก	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุอันตราย

	 	 Types	 and	 characteristics	 of	 pesticide	 and	

herbicide	 focus	 on	 formulation,	mechanism	 of	 chemical	

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

impact	of	pesticide	and	disease	vectors	on	human	health	and	

environment,	protection	and	prevention	from	pesticide	and	

herbicide,	first	aids,	good	practice	in	pesticide	and	herbicide	

using,	label,	and	hazardous	substance	related	law

  

 1407 512 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2(2-0-4)

  Environmental Economics and Health

 	 ความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับเศรษฐศาสตร ์สุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม	 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการประเมิน

ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมสำาหรบัโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิและ

สังคม	เพื่อกำาหนดนโยบายและการตัดสินใจ	

	 	 Fundamentals	 of	 health	 economics	 and	

environment,	economics	theory	application	in	environmental	

impact	 assessment	 of	 economic	 and	 social	 development	

project,	health	and	environmental	economics	for	policy	setting	

and	decision	making

  

 1407 513 ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

  Environmental Bio-Indicators

	 	 ความหมาย	ขอบเขต	และหลกัการของดชันชีีวั้ดคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ	สุขภาพ	ชนิดและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่

สามารถเป็นดัชนีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	 การเก็บตัวอย่าง	 การระบุ

เอกลักษณ์	 และการแปลข้อมูล	 การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและ

ภาคสนามเพื่อการตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

	 	 Definition	scope	and	principle	of	environmental	

bio-indicators	effected	on	health,	types	and	characteristics	

of	 bio-life	 enable	 used	 as	 environmental	 bio-indicators,	

specimen	sampling,	identification	and	interpretation,	laboratory	

and	field	practice	to	examine	the	environmental	bio-indicators
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 1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉิน  3(3-0-6)

  Environmental Health Management in Emergencies

	 	 ความหมาย	ประเภทความรนุแรง	ขอบเขตอนัตรายและ

สาเหตุของสาธารณภัย	การวางแผนดำาเนินการเตรียมรับสถานการณ	์

การควบคุมป้องกัน	 หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและ

หลงัสาธารณภยัประเภทต่างๆ	รวมทัง้การฝึกปฏิบัติ	การจดัเตรยีมรวม

ทั้งการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ	 การบันทึกสถานการณ์ด้วยภาพถ่าย	

การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือสงเคราะห์	ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย	

ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	

	 	 Definitions,	types	and	causes	of	disaster,	scope	

of	 hazards,	 severity,	 emergency	planning,	 prevention	 and	

control,	principles	and	guidelines	for	during	and	after	a	disaster,	

practice,	 logistics	 of	 assistance,	 using	 field	 instruments,	

photographic	records,	practice	offering	assistance	and	first	

aid	to	a	disaster	victim	and	arranging	referral	for	treatment

  

  3.2 รายวิชาเลือกเสรีส�าหรับผู ้ต ้องการสอบขึ้นทะเบียน

ผู้ควบคุมมลพิษ ดังนี้

   (1) ส�าหรับผู้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า

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

  และควบคุมมลพิษทางน�้า 

  Mathematical Modeling in Water Pollution 

  Management and Control 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 331 การควบคุมระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย

Prerequisite : 1407 331 Control of Waste-

water Treatment System

	 	 หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจำาลอง

คุณภาพนำา้	ข้อมลูทีต้่องการสำาหรบัแบบจำาลองคณุภาพนำา้	หลกัการและ

เทคโนโลยีการประยุกต์แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและ

ควบคุมมลพิษทางนำ้า	การจัดการควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย	การศึกษา

กรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Fundamental	and	characteristics	of	water	quality	

model,	data	requirement	for	water	quality	models,	principles	

and	 applications	 technology	 of	mathematical	models	 for	

wastewater	management	and	control,	case	study	in	field

  

   (2) ส�าหรบัผู้จะสอบขึน้ทะเบียนผูค้วบคมุมลพษิทางอากาศ

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

  และควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Mathematical Modeling in Air Pollution 

  Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 332 การควบคุมมลพิษ

ทางอากาศ

Prerequisite : 1407 332 Air Pollution 

Control

	 	 หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจำาลอง

คุณภาพอากาศ	 ข้อมูลท่ีต้องการสำาหรับแบบจำาลองคุณภาพอากาศ	

อุตุนิยมวิทยาสำาหรับมลพิษทางอากาศเบื้องต้น	 แบบจำาลองคุณภาพ

อากาศสำาหรับแหล่งกำาเนิดแบบจุดและแบบเส้น	 แบบจำาลองแหล่ง

กำาเนิดและผู้รับ	 การประยุกต์แบบจำาลองคุณภาพอากาศสำาหรับการ

จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ	การศึกษานอกสถานที่

	 	 Fundamental	and	characteristics	of	air	quality	

model,	 data	 requirement	 for	 air	 quality	models,	 basic	 air	

pollution	meteorology,	air	quality	models	 for	point	sources	

and	line	sources,	source	receptor	models,	applications	of	air	

quality	models,	 applications	 of	 air	 quality	models	 for	 air	

pollution	management	and	control,	field	trips	

  

   (3) ส�าหรับผู้จะสอบขึน้ทะเบยีนผู้ควบคมุมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน

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

  และควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Mathematical Modeling in Noise Pollution and 

  Vibration Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 333 การควบคุมมลพิษ

ทางเสยีงและความส่ันสะเทอืน

และการตรวจวัด

Prerequisite : 1407 333 Noise Pollution 

and Vibration Controls 

and Measurement

	 	 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจำาลองทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่น

สะเทือน	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่แหล่ง

กำาเนิด	ทางผ่าน	และผู้รับ	มีการศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	

mathematical	models	 for	 noise	 pollution	 and	 vibration	

management	and	control,	noise	pollution	and	vibration	control	

at	source,	path	and	receiver,	case	study	in	field	
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   (4) ส�าหรับผู้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางของ

เสียอันตราย

 1407 604  การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย  3(2-3-4) 

  ในสิ่งแวดล้อม

  Monitoring of Hazardous Waste in Environment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 334 การควบคุมและ

จัดการของเสียอันตราย 

Prerequisite : 1407 334 Control and 

Management of Hazardous 

Waste

	 	 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจำาลองทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการของเสียอันตราย	 การจัดเก็บ	 การขนส่ง	

การกำาจัด	และการลดปริมาณขยะอันตราย	แบบจำาลองการประเมินค่า

ความเสี่ยง	และการบำาบัดบริเวณปนเปื้อนของเสียอันตราย	การศึกษา

กรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	

mathematical	models	 for	 hazardous	wastes	management;	

sources,	characteristics,	collection,	transference,	disposal	and	

minimize	of	hazardous	wastes,	 risk	assessment	evaluation	

mathematical	models	and	treatment	of	contaminated	areas,	

case	study	in	field

  

   (5) ส�าหรับผู ้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทาง

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

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

  และควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  Mathematical Modeling in Solid Waste and 

  Excreta Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 312 การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and 

Excreta Management

	 	 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจำาลองทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 ชนิด	 ปริมาณ	

คุณสมบัติและแหล่งกำาเนิด	การศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	

mathematical	models	for	solid	waste	and	excreta	management;	

type,	quantities,	characteristics	and	sources	of	waste,	case	

study	in	field
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

 2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต

	 	 นิสิตจะต้องศึกษาวิชาเฉพาะในหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 วิชาแกนร่วมทาง

สาธารณสุขศาสตร์	 วิชาบังคับของแต่ละวิชาเอกและวิชาบังคับเลือก	

รายละเอียดดังนี้

	 	 2.1		 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

	 	 	 และคณิตศาสตร์	 24	หน่วยกิต

	 	 2.2		 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและ

	 	 	 ความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 31	หน่วยกิต

	 	 2.3		 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัย

	 	 	 และความปลอดภัย		 57	หน่วยกิต

  2.1)  กลุ ่มวิชา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์  

24 หน่วยกิต ประกอบด้วย

	 	 	 2.1.1		กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ	ฟิสิกส์	เคมี	

ชีววิทยา	และชีวเคมี

	 	 	 2.1.2	 กลุม่วชิาคณติศาสตร์มเีนือ้หาเกีย่วกบั	คณติศาสตร์	

แคลคูลัส	และสถิติ	

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

	 	 Mathematics	for	Health	Science	1

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Physics	Laboratory

	 1502	109	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Biochemistry

	 1502	108	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)

	 	 Basic	Biochemistry	Laboratory

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 1499	101	 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข		 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	for	Public	Health

	 1499	103	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับงานสาธารณสุข	

	 	 Fundamental	Anatomy	and	Physiology	for	

	 	 Public	Health

  

  2.2) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย 10 กลุ่มวิชา ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาชีวสถิติ	หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 1499	206	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

  	 2.2.2	 กลุม่วชิาวทิยาการระบาด	หรอืวทิยาการระบาดทาง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

	 1499	201	 ระบาดวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Epidemiology

	 	 	 2.2.3	 กลุ ่มวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

	 1499	304	 การบริหารงานสาธารณสุข	 3(3-0-6)

	 	 Public	Health	Administration

  	 2.2.4	 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 1499	202	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health

	 	 	 2.2.5	 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1499	203	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety

	 	 	 2.2.6	 กลุ ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	จรรยาบรรณวิชาชีพ	

	 1408	211	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 ด้านสาธารณสุข	

	 	 Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

	 	 	 2.2.7	 กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

	 1499	301	 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Health	Education	and	Behavioral	Science

  	 2.2.8	 กลุ ่มวิชาการปฐมพยาบาล	 การดูแลให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟูสุขภาพ

	 1408	212	 การบำาบัดรักษาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Primary	Health	Care
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  	 2.2.9	 กลุ่มวิชาการป้องกันควบคุมโรคและพิษภัยจาก

การทำางาน

	 1499	205	 การป้องกันและควบคุมโรค	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Disease	Control

  

	 	 2.2.10	 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ	

หรือสหกิจศึกษา

	 1408	210	 การปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน	 3(320	ชั่วโมง)

	 	 และโรงงานอุตสาหกรรม	

	 	 Community	and	Industrial	Plant	Study	

	 	 and	Practice	

	 1499	310	 การฝึกภาคสนามร่วมด้าน	 1(150	ชั่วโมง)

	 	 สาธารณสุขชุมชน

	 	 Community	Health	Field	Practicum

  2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย    57 หน่วยกิต 

	 	 ประกอบไปด้วย	6	กลุ่มวิชา	ดังนี้	

   2.3.1 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

	 1408	301	 อาชีวเวชศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Medicine

	 1408	302	 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		 1(0-3-0)

	 	 Seminar	in	Occupational	Health	and	Safety	

	 1408	303	 พิษวิทยาอาชีวอนามัย	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	Toxicology

	 1408	304	 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ	 5(640	ชั่วโมง)

	 	 Professional	Field	Practicum

  

   2.3.2 กลุ่มวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า  

12 หน่วยกิต 

	 1408	401	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Hygiene

	 1408	402	 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทาง	 2(1-2-3)

	 	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	

	 	 Industrial	Hygiene	Sampling	and	Analysis

	 1408	403	 การยศาสตร์และสรีรวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 ในการทำางาน

	 	 Ergonomics	and	Work	Physiology

	 1408	404	 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 และการจัดการ

	 	 Health	Risk	Assessment	and	Management	

	 1408	405	 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 1(150	ชั่วโมง)

	 	 และความปลอดภัย

	 	 Practice	in	Industrial	Hygiene	and	Safety

  

   2.3.3  กลุ่มวิชาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

	 1408	501	 ความปลอดภัยในการทำางาน		 2(2-0-4)

	 	 Safety	at	Work

	 1408	502	 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย	 2(2-0-4)

	 	 Storage	of	Hazardous	Chemicals

	 1408	503	 การป้องกันอัคคีภัยและการโต้ตอบ	 3(2-2-5)

	 	 เหตุฉุกเฉิน

	 	 Fire	Prevention	and	Emergency	Response	

	 1408	504	 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง	 3(2-2-5)

	 	 Risk	Assessment	and	Management

	 1408	505	 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 และอันตราย

	 	 Industrial	Process	and	Hazard

  

   2.3.4 กลุ ่มวิชาวิศวกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย หรือเทคโนโลยีการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย   ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

	 1408	601	 หลักการวิศวกรรมสำาหรับงาน	 3(3-0-6)

	 	 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

	 	 Principles	of	Engineering	for	Occupational	

	 	 Health	and	Safety

	 1408	602	 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Ventilation	

	 1408	603	 เทคโนโลยีความปลอดภัย	 2(2-0-4)

	 	 ในงานอุตสาหกรรม

	 	 Industrial	Safety	Technology

   2.3.5 กลุ่มวิชากฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 1408	701	 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ		 3(3-0-6)

	 	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย	

	 	 ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม

	 	 Occupational	Health,	Safety	and	Environmental	

	 	 Quality	Standards	and	Management	System

	 1408	702	 กฎหมายอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย		 3(3-0-6)

	 	 และสิ่งแวดล้อม	

	 	 Occupational	Health	Safety	and	Environment	

	 	 Laws
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   2.3.6 กลุ ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย   ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

	 1408	801	 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Psychology	for	Organization	

	 	 Development

	 1408	802	 หลักการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย	 3(3-0-6)

	 	 และความปลอดภัย

	 	 Principles	of	Occupational	Health	and	Safety	

	 	 Research

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 1408	901	 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม		 2(2-0-4)

	 	 เพื่อความปลอดภัย

	 	 Technology	and	Innovation	for	Safety

	 1408	902	 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง	 2(2-0-4)

	 	 และความสั่นสะเทือน

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration	Controls	Technology	

	 1408	903	 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย	 2(2-0-4)

	 	 อันตราย

	 	 Hazardous	Waste	Management	Technology

	 1408	904	 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	 2(2-0-4)

	 	 Construction	Safety

	 1408	905	 ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า	 2(2-0-4)

	 	 Safety	System	for	Warehouse	

	 1408	906	 ความปลอดภัยในการขนส่ง	 2(2-0-4)

	 	 Transportation	Safety

	 1408	907	 การจัดทำารายงานด้านอาชีวอนามัย	 2(2-0-4)

	 	 และความปลอดภัย

	 	 Occupational	Health	and	Safety	Report	

	 1408	908	 การฝึกอบรมและการสื่อสาร	 2(2-0-4)

	 	 ด้านความปลอดภัย

	 	 Training	and	Communication	for	Safety

	 1408	909	 การวิเคราะห์ข้อมูลอาชีวอนามัยและ	 2(2-0-4)

	 	 ความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์	

	 	 Data	analysis	for	Occupational	health	and	

	 	 Safety
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

0201	117 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาศาสตร์	1

Mathematics	for	Health	Science	1

3(3-0-6)

0202100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย	และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1499	101 จุลชีววิทยาสำาหรับงานสาธารณสุข

Microbiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics

3(3-0-6)

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	

General	Physics	Laboratory

1(0-3-0)

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย	และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1499	103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำาหรับงานสาธารณสุข

Fundamental	Anatomy	and	Physiology	for	Public	Health

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

1502	109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry

3(3-0-6)

1502	108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic	Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย	และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1499	201 ระบาดวิทยา	

Epidemiology

3(3-0-6)

1499	202 อนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental	Health

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย	และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1499	206 ชีวสถิติ

Biostatistics

3(3-0-6)

1408	212 การบำาบัดรักษาเบื้องต้น

Primary	Health	Care

3(3-0-6)

1499	203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational	Health	and	Safety

3(3-0-6)

1499	205 การป้องกันและควบคุมโรค

Disease	Prevention	and	Control

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย	

1408	501 ความปลอดภัยในการทำางาน	

Safety	at	Work

2(2-0-4)

1408	401 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Industrial	Hygiene

3(3-0-6)

1408	505 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

Industrial	Process	and	Hazard

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
อาชวีอนามยัและความปลอดภัย	และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1499	301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Health	Education	and	Behavioral	Science

3(3-0-6)

1408	211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข	
Law	and	Code	of	Ethics	for	Public	Health

3(3-0-6)

1499	310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน
Community	Health	Field	Practicum

1(150	ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย	

1408	402 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial	Hygiene	Sampling	and	Analysis

2(1-2-3)

1408	504 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
Risk	Assessment	and	Management

3(2-2-5)

1408	702 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Occupational	Health	Safety	and	Environment	Law

3(3-0-6)

1408	404 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดการ
Health	Risk	Assessment	and	Management

3(3-0-6)

1408	802 หลักการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
Principles	of	Occupation	Health	and	safety	Research	

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
อาชวีอนามยัและความปลอดภัย	และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1499	304 การบริหารงานสาธารณสุข
Public	Health	Administration

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย	

1408	403 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำางาน
Ergonomics	and	Work	Physiology

3(3-0-6)

1408	503 การป้องกันอัคคีภัยและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน
Fire	Prevention	and	Emergency	Response

3(2-2-5)

1408	601 หลกัการวิศวกรรมสำาหรับงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	
Principles	of	Engineering	for	Occupational	Health	and	Safety

3(3-0-6)

1408	301 อาชีวเวชศาสตร์
Occupational	Medicine

3(3-0-6)

1408	303 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
Occupational	Health	Toxicology

3(3-0-6)

1408	405 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
Practice	in	Industrial	Hygiene	and	Safety

1(120	ชั่วโมง)

1408	701 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	ระบบการจัดการอาชีวอนามัย	
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Occupational	Health,	Safety	and	Environmental	Quality	
Standards	and	Management	System

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1408	211 การปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม	

Community	and	Industrial	Plant	Study	and	Practice	

3(320	ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย	

1408	603 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Industrial	Safety	Technology

2(2-0-4)

1408	602 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม	

Industrial	Ventilation	

3(3-0-6)

1408	302 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

Seminar	in	Occupational	Health	and	Safety

1(0-3-0)

1408	502 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย

Storage	of	Hazardous	Chemicals

2(2-0-4)

1408	801 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร

Industrial	Psychology	for	Organization	Development 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี 1408	xxx เลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

1408	xxx เลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

1408	xxx เลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

(วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1408	304 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

Professional	Field	Practicum

5(640

ชั่วโมง)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 5

หมายเหตุ :  ชั้นปีที่	3		มีการฝึกปฏิบัติงานในชุมชนชนบท	ชุมชนเมือง	และชุมชนอุตสาหกรรม	3	หน่วยกิต	320	ชั่วโมง

	 	 ชั้นปีที่	4		มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ	ในสถานประกอบการ	โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	การบริการ	งานก่อสร้าง	5	หน่วยกิต	

	 	 	 640	ชั่วโมง
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

	 	 1.1)	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 	 	 1.1.1		ภาษาและการสื่อสาร	 4	หน่วยกิต

	 	 	 1.1.2		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2	หน่วยกิต

	 	 1.2)		กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 4	หน่วยกิต

	 	 1.3)		กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4	หน่วยกิต

	 	 1.4)		กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 4	หน่วยกิต

	 	 1.5)		กลุ่มวิถีสังคม	 4	หน่วยกิต

 2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต

	 	 2.1)		วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ	 24	หน่วยกิต

	 	 	 คณิตศาสตร์

	 	 2.2)		กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและ	

	 	 	 ความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 31	หน่วยกิต

	 	 2.3)		กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา	 57	หน่วยกิต

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

     24 หน่วยกิต

   

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

  Mathematics for Health Science 1 

  ลมิติและความต่อเนือ่งการหาอนพุนัธ์และอนิทกิรลัของ

ฟังก์ชันพีชคณิต	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	ฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันชี้กำาลัง	

เทคนิคของการอินทิเกรต	ลำาดับอนุกรมและการประยุกต์

	 	 Limit	and	continuum,	derivatives	and	integrals	

of	 algebraic	 functions,	 trigonometry	 functions,	 logarithmic	

functions,	Techniques	of	integration,	sequences	and	series	

and	applications

  

 0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry 

  โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมีปริมาณ

สารสัมพันธ์	เทอร์โมไดนามิกส์	จลศาสตร์เคมี	สมดุลเคมี	สมดุลกรด-

เบส	สารและสถานะของสารเคมไีฟฟ้า	เคมอีนิทรย์ี	และชวีเคมเีบือ้งต้น

	 	 Atomic	 structure,	 periodic	 table,	 chemical	

bonding,	stoichiometry,	thermodynamics	chemical	kinetics,	

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

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	

biochemistry

  

 0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

  การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	100	

เคมีทั่วไป

	 	 Experiment	designed	to	control	with	0202	100	

General	Chemistry

  

 0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6)

  General Physics 

  	กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	การแกว่งคลื่นกล	

เสยีง	ทฤษฎขีองแก๊ส	อุณหพลศาสตร์	กลศาสตร์ของไหล	ไฟฟ้าแม่เหลก็

ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ	 สภาพนำาไฟฟ้า	 สมบัติแม่เหล็ก	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Mechanics	 of	 particles	 and	 rigid	 bodies,	

oscillation,	mechanical	waves,	kinetic	theory	of	gases,	fluid	

mechanics,	 direct	 and	 alternating	currents,	 conductivity,	

magnetism,	electromagnetic	waves,	light,	relativity	theory,	

modern	physics

  

 0204 190  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-3-0)

  General Physics Laboratory

  การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0204	100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	associated	with	0204	100	General	

Physics

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Biochemistry

	 	 โครงสร้าง	 หน้าที่	 คุณสมบัติ	 และเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	และกรด	นิคลีอิค	เอนไซม์	วิตามิน	และ

ฮอร์โมน	ความสมัพนัธ์และระบบการควบคมุกระบวนการเมตาบอลซึิม	

ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม	 โรคที่พบบ่อยในประเทศไทย	 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
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 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory 

	 	 ปฏบิตักิารพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนคิต่างๆ	ทางชวีเคม	ีเพือ่

ใช้ในการศึกษาโครงสร้าง	หน้าที่	และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ

	 	 Basic	laboratory	in	biochemical	techniques	to	

studies	the	structure	functions	and	properties	of	biomolecules

  

 0202 221  เคมีอินทรีย์  3(3-0-6)

  Organic Chemistry 

  โครงสร้าง	 และปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารเคมี

ต่างๆ	เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลคายน์	ไดอีน	เบนซีน	อารีนอัลคิลเฮไลด์	

อัลกอฮอล์	 และฟีนอล	 อีเธอร์และเอพอกไซด์	 อัลดีไฮล์และคีโตน	

กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 	 Structures,	 reaction	 and	 stereochemistry	 of	

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

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

aldehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives

  

 1499 101 จุลชีววิทยาส�าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 

  Microbiology for Public Health

  สัณฐานวิทยาและการจำาแนก	ลักษณะการเจริญเติบโต	

และพนัธกุรรม	ของจลุนิทรย์ี	ความสมัพนัธ์ของจลุนิทรย์ีกบัมนษุย์และ

ส่ิงแวดล้อม	 การเกิดโรคจากจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข	

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 โปรโตซัว	 และสาหร่าย	 ระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย	และการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

	 	 Morphology	 and	 categorization,	 patterns	 of	

growth	and	genetics	of	microorganisms,	microbial	relations	

to	humans	and	the	environment,	pathogens	related	to	public	

health	problems,	controlling	bacteria,	viruses,	fungi,	protozoa,	

and	algae,	human	immune	systems,	and	basic	practice	 in	

microbiology	laboratory

  

 1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 

  ส�าหรับงานสาธารณสุข

  Basic Anatomy and Physiology for Public Health

  ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	

โครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์	 หน้าที่	

กระบวนการ	 และกลไกในการควบคุมการทำางานของระบบอวัยวะใน

ร่างกายมนษุย์	การประยกุต์ความรูพ้ื้นฐานทางกายวภิาคและสรีรวทิยา

ในงานด้านสาธารณสุข

	 	 Basic	 knowledge	of	 anatomy	and	physiology,	

macroscopic	 and	 microscopic	 structures,	 functions,	

processes,	and	mechanisms	 in	 regulation	of	human	organ	

functions,	 application	of	basic	 anatomy	and	physiology	 in	

public	health

  2.2) กลุม่พืน้ฐานวชิาชพีอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 หน่วยกิต

 1499 206 ชีวสถิติ  3(3-0-6) 

  Biostatistics  

	 	 แนวคิด	 และหลักการทางชีวสถิติ	 สถิติเชิงพรรณนา	

ความน่าจะเป็น	การแจกแจงทางสถติิ	การทดสอบสมมตฐิาน	สถติพิารา

เมตริก	 สถิตินอนพาราเมตริก	 สหสัมพันธ์	 การถดถอยเชิงเส้น	

การทดสอบ	 ไค-สแควร์	 ขนาดตัวอย่าง	 การใช้โปรแกรมสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	การแปลผล	และการนำาเสนอข้อมูล	

	 	 Concept	 and	 principles	 of	 biostatistics,	

descriptive	 statistics,	 probability,	 statistical	 distributions,	

hypothesis	 testing,	 parametric	 statistics,	 non-parametric	

statistics,	 correlation,	 linear	 regression,	 chi-square	 tests,	

sample	 size,	 using	 statistic	 programs	 for	 data	 analysis,	

interpretation	and	presentation

  

 1499 201 ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 

  Epidemiology

  แนวคิดพื้นฐาน	 ความหมาย	 หลักการ	 ปัจจัยและ

ธรรมชาติของการเกิดโรค	และการกระจายของโรค	การวัดทางระบาด

วิทยา	 ดัชนีสุขภาพ	 การประเมินผลเคร่ืองมือและเคร่ืองทดลอง	

การศึกษาทางระบาดวิทยา	การเฝ้าระวัง	 และการสอบสวนทางระบาด

วิทยา	 ประโยชน์ของระบาดวิทยา	 การนำาเสนอข้อมูลและการพฒันา

นวตักรรมทางระบาดวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การประยุกต์

ระบาดวิทยาไปใช้ในงานสาธารณสุข

	 	 Basic	concepts,	meaning,	principle,	determinants	

and	 nature	 history	 of	 disease,	 distribution,	measures	 in	

epidemiology,	health	indicators,	method	evaluation,	types	of	

epidemiological	 studies,	 surveillance	 and	 investigation, 
Information	 presentation	 and	 innovative	 development	 in	

epidemiological	 by	using	 information	 technology,	 uses	 of	

epidemiology	to	applied	epidemiology	for	public	health

  

 1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

  Public Health Administration

  แนวคดิ	และหลกัการบรหิารงานสาธารณสขุ	พฒันาการ

และการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข	 นโยบาย	 และการ

วางแผนงานสาธารณสุข	 โครงสร้างด้านการบริหารสาธารณสุขของ

ประเทศไทย	การอำานวยการ	 การควบคุมและกำากับงาน	 การบริหาร

จัดการทรัพยากรสาธารณสุข	การจัดการสมัยใหม่	และการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข
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	 	 Concept	 and	 principles	 of	 public	 health	

administration,	chronological	in	public	health	administration,	

health	policy	planning,	 organizational	 structure	 of	 public	

administration	in	Thai	health	system,	directing	controlling	

and	monitoring,	 public	 health	 resources	management,	

modern	management	and	 its	 innovations	 in	public	health	

administration

  

 1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

  Environmental Health

	 	 ความหมาย	 ขอบเขตและความสำาคัญของการอนามัย

สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม	

การควบคุมและการดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 การจัดการนำ้าสะอาด	การบำาบัดนำ้าเสีย	

การควบคมุสตัว์ขาปล้องและสตัว์แทะ	การสขุาภิบาลอาหาร	การจดัการ

มูลฝอย	การจัดการสิ่งปฏิกูล	มลพิษทางอากาศ	การสุขาภิบาลอาคาร

สาธารณะ	การระงับเหตุรำาคาญ	มาตรการทางกฎหมายและข้อกำาหนด

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 	 Meaning,	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	water	

supply	management,	wastewater	treatment,	arthropod	and	

rodent	 control,	 food	 sanitation,	 solid	waste	management,	

excreta	management,	 air	 pollution,	 sanitation	 of	 public	

buildings,	 nuisance	 abatement,	 laws	 and	 regulations	 for	

environmental	health

  

 1499 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 

  Occupational Health and Safety

  ความหมาย	แนวคิด	ความสำาคัญ	และองค์ประกอบของ

งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	หน่วยงานและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 อาชีวเวชศาสตร์	 การเฝ้าระวังสุขภาพและ

สิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากการทำางาน	การประเมินความเสีย่งและการป้องกนั

อุบัติเหตุจากการทำางาน	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	การจัด

บริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการและ

ในชุมชน

	 	 Meanings,	concepts,	importance	and	elements	

of	occupational	health	and	safety,	related	organizations	and	

legislations,	 industrial	 hygiene,	 occupational	medicine,	

surveillance	 on	 occupational	 health	 and	 environmental	

hazards,	risk	assessment	and	accidental	prevention	at	work,	

personnel	 protective	 devices,	 occupational	 health	 and	

safety	services	in	workplace	and	community

  

 1408 211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

  ด้านสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน	หลักกฎหมายทั่วไป

เกี่ยวกับการบริหารราชการ	 กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา	

สาธารณภัยและความปลอดภัย	 การประยุกต์หลักกฎหมายในการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุข	 ความหมายและความสำาคัญของจริยธรรม	

คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข	จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน

สาธารณสุข	จริยธรรม	คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

	 	 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,	meaning	and	

importance	 of	 ethics,	morality	 in	public	 health,	 ethics	 for	

public	health	professionals,	ethics	for	health	service	workers

  

 1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

  Health Education and Behavioral Science

  แนวคิด	หลกัการสขุศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์	ทฤษฎี

ทางพฤตกิรรมศาสตร์	กลวธีิทางสขุศกึษา	ปัจจยัและการวิเคราะห์ปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ	 เคร่ืองมือและการสำารวจพฤติกรรม

สุขภาพ	 การวางแผนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	 การเฝ้าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ	 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข	

การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการดำาเนินงานสุขศึกษาและปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานสาธารณสุข	

การฝึกปฏิบัติการให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

	 	 Concept,	 principles	 of	 health	 education	 and	

behavioral	 science,	 theories	of	behavioral	 sciences,	health	

education	strategies,	factors	and	analysis	of	factor	related	to	

health	behavior,	health	behavioral	instruments	and	surveys,	

health	behavioral	planning	and	developing,	health	behavioral	

surveillance,	 health	 communication	 and	 public	 relations	

public	health,	media	and	technology	uses	in	health	education	

and	health	behavioral	modification,	health	literacy	in	public	

health,	practices	in	health	education	and	health	behavioral	

modification
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 1408 212 การบ�าบัดรักษาเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Primary Health Care  

  ความหมาย	ประเภทและสาเหตุของสาธารณภยั	ขอบเขต	

อันตราย	ความรุนแรง	การวางแผนดำาเนินการเตรียมรับสถานการณ์	

การควบคุมป้องกัน	หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิด	และ

หลัง	 สาธารณภัยประเภทต่างๆ	 รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ	 การจัดเตรียม	

รวมทัง้การใช้เครือ่งมอือย่างง่ายๆ	การบนัทกึสถานการณ์ด้วยภาพถ่าย	

การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือสงเคราะห์	ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย	

ผู้ประสบ	สาธารณภัยต่างๆ

	 	 Meanings,	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	 instru-

ments,	photographic	records,	practice	offering	assistance	and	

first	aid	to	disaster	victim	and	arranging	referral	for	treatment

  

 1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Disease Prevention and Control

  แนวคิด	ความหมาย	หลักการ	โรคติดต่อ	โรคไม่ติดต่อ	

โรคอุบัติใหม่	โรคอุบัติซำ้า	โรคจากการประกอบอาชีพ	การบาดเจ็บและ

ภยัสขุภาพ	การสร้างภูมิคุม้กนัโรค	การป้องกันและควบคมุโรคในชมุชน	

การควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยพิบัติ	 การป้องกันและ

ควบคุมโรคระหว่างประเทศ

	 	 Concepts,	meaning,	principle,	 communicable	

diseases,	non-communicable	diseases,	emerging	diseases,	

re-emerging	 diseases,	 occupational	 diseases,	 injury	 and	

health	 hazards,	 immunization,	 prevention	 and	 control	 of	

disease	in	the	community,	disease	control	in	emergencies	or	

disasters,	international	disease	prevention	and	control

  

 1408 210 การปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน  3(320 ชั่วโมง)

  และโรงงานอุตสาหกรรม

  Community and Industrial Plant Study and 

  Practice

  ทกัษะการประเมนิสถานการณ์และการแก้ปัญหาสขุภาพ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	การผสมผสานทักษะด้านวิชาการ	การฝึกปฏิบัติ

ในโรงงานอตุสาหกรรม	กระบวนการผลติ	เครือ่งจกัรและการจดัองค์กร

บริหาร	ฝึกปฏิบัติในการระบุอันตรายจากส่ิงแวดล้อมและเครื่องจักร	

การทำางานในบทบาทเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั	การปฏบิตัติามกฎหมาย

ความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

สถานประกอบการ

	 	 Skill	in	participatory	assessment	of	community	

health	situation,	integration	of	professional	skills,	practice	in	

factories,	production	process,	machines	and	management	of	

administrative	organization,	practice	in	hazard	identification	

from	environment	 and	machine,	working	 in	 role	 of	 safety	

officer,	practice	compliance	with	safety	law	and	other	laws	

related	to	industrial	plants	or	factories

  

 1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุข 1(150 ชั่วโมง) 

  ชุมชน

  Community Health Field Practicum 

  ศึกษาบริบทชุมชน	 เรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน	

วินิจฉัยชุมชน	 การคืนข้อมูลชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน

	 	 Community	studies,	collaborative	 learning	 for	

community	development,	community	diagnosis,	techniques	

and	tools	of	participatory	community	learning,	public	health	

academic	services	to	the	community

  

  2.3) กลุ ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย   57 หน่วยกิต

 1408 301 อาชีวเวชศาสตร์ 3(3-0-6)

  Occupational Medicine

	 	 แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย	สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวเวชกรรมและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

อาการ	สาเหตุของโรค	และการเกิดโรคเนื่องจากการทำางาน	กลไกการ

ทำางานของร่างกาย	ภายใต้สภาวะแวดล้อมการทำางานทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพของผู ้ประกอบอาชีพ	 ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรค	

การป้องกันและควบคุมที่เกิดจากการทำางาน

	 	 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
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 1408 302 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-3-0)

  Seminar in Occupational Health and Safety 

	 	 หลกัการสมัมนา	การเตรยีมการสมัมนา	การทบทวนและ

สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาชีว	อนามัยเพื่อการสัมมนา	อภิปรายและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น	 ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนาโดยนำาความรู้

เกี่ยวกับวิธีการประชุมต่างๆ	 มาใช้ในการจัดสัมมนาในประเด็นท่ี

เกีย่วข้องกบังานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในปัจจบุนั	ทัง้ใน

และต่างประเทศ

	 	 Principles	of	 seminar,	preparation	of	 seminar,	

review	and	knowledge	management	from	seminar,	discussion	

and	exchange	idea,	education	of	seminars	process	and	used	

the	knowledge	about	the	meetings	to	the	seminars	related	to	

occupational	health	and	safety	with	the	country	and	foreign	

country

  

 1408 303 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Occupational Health Toxicology

	 	 หลักการของพิษวิทยา	 ประเภทของสารพิษ	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษท่ีเข้าสู่ร่างกาย	กลไกและปฏิกิริยา

ของร่างกายต่อสารพิษ	กลไกการกำาจดัสารพษิออกจากร่างกาย	ผลกระ

ทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย

	 	 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 304 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  5(640 ชั่วโมง)

  Professional Field Practicum 

  นำาหลักการและทฤษฎีทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยสู ่การปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม	 การตระหนัก	

การประเมิน	 การป้องกันและควบคุมอันตรายในสถานท่ีทำางาน	

ทำารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุม

อันตรายในสถานที่ทำางาน

	 	 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

  

 1408 401 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Hygiene

	 	 ความหมายและความสำาคญัของสขุศาสตร์อุตสาหกรรม	

องค์ประกอบและความสำาคัญของสภาพแวดล้อมในการทำางานปัญหา

และอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำางานทางสุขศาสตร์	 (ทั้งด้าน

กายภาพ	 เคมี	 ชีวภาพ	และจิตวิทยาสังคม)	ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	หลักการสำารวจปัญหาทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมโดยการสังเกตและการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	 หลักการประเมินและหลักการควบคุม

อันตรายมาตรฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

	 	 Meaning	and	Importance	of	Industrial	Hygiene,	

composition	 and	 importance	 of	 the	working	 environment,	

problems	 and	hazards	 of	 the	 hygienic	work	 environment	

(physical,	 chemical,	 biological	 and	 social	 psychology)	

affecting	health,	safety	and	the	environment.	Principles	for	

exploring	industrial	hygiene	problems	by	observing	and	using	

different	 types	 of	 industrial	 hygiene	 tools,	 principles	 of	

assessment	and	hazard	control	principles,	industrial	hygiene	

standards

  

 1408 402 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทาง 2(1-2-3)

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

  Industrial Hygiene Sampling and Analysis

  หลักการและวิธีประเมินสภาพแวดล้อมในการทำางาน	

เช่น	ความร้อน	แสงและเสียง	ความสั่นสะเทือน	การเก็บตัวอย่างสาร

เคมใีนอากาศ	หลกัการในการวเิคราะห์และการแปรผล	การตรวจวดัสิง่

แวดล้อมในการทำางาน	การประเมินอันตรายต่อสขุภาพของผูป้ฏิบตังิาน

จากการสัมผัสสภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 	 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 403 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการท�างาน 3(3-0-6)

  Ergonomics and Work Physiology

 	 การยศาสตร์เบื้องต้น	 กลไกการทำางานของร่างกาย

ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมท้ังทางร่างกายและจิตใจในการทำางาน	

ความสามารถและข้อจำากัดในการทำางานของมนุษย์อันเน่ืองมาจาก

ปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย	การประเมินค่าความสมบูรณ์ของ

ร่างกาย	ความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำางาน	การทำางานเป็น

กะ	หลกัในการสร้างสภาวะทีถ่กูต้องในการทำางาน	การออกแบบอุปกรณ์

และสถานีงานเพื่อความปลอดภัย
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	 	 	Basic	 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 404 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและ 3(3-0-6)

  การจัดการ

  Health Risk Assessment and Management 

  หลักการของการประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพ	การชี้

บ่งอันตราย	 การประเมินความเป็นพิษ	 การประเมินการสัมผัส	 และ

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา	

การรับรู้ความเส่ียง	การสื่อสารความเสี่ยง	 และการจัดการความเสี่ยง	

การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพขั้นพื้นฐาน

	 	 Principle	 of	 health	 risk	 assessment;	 hazard	

identification,	toxicity	assessment,	exposure	assessment,	and	

risk	 characterization;	 ecological	 risk	 assessment;	 risk	

perception;	risk	communication	and	risk	management,	basic	

of	biorisk	management

  

 1408 405 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1(150 ชั่วโมง)

  และความปลอดภัย

  Practice in Industrial Hygiene and Safety

	 	 การประยุกต์ใช้แนวคิด	ทฤษฎีจากวิชาการทางด้านสุข

ศาสตร์อตุสาหกรรม	ด้านความปลอดภยัไปฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบ

การ	แผนกลยทุธ์	ในการสุม่ตวัอย่าง	การเดนิสำารวจโรงงาน	การวางแผน

กลยทุธ์	แผนงาน	ฝึกการใช้เครือ่งมือตรวจสภาพแวดล้อม	การประเมนิ

สภาพที่เป็นอันตราย	การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจวัด	การเขียน

รายงาน	และการนำาเสนอผลการตรวจวัด

	 	 Apply	concepts	and	theory	of	industrial	hygiene	

and	safety	for	practicing	in	industry,	sampling	strategic	plan,	

walkthrough	survey,	work	plan,	environmental	measurement,	

evaluation	 of	 hazardous	 conditions,	 data	 analysis	 and	

interpretation,	writing	report	and	presentation

  

 1408 501 ความปลอดภัยในการท�างาน 2(2-0-4)

  Safety at Work

  แนวคดิและหลกัการจดัการความปลอดภยัในการทำางาน	

การประยุกต์หลักการบริหารงานสาธารณสุขไปเข้าสู่งานอาชีวอนามัย	

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 กฎหมาย	 และบทบัญญัติต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 หลักการในการวางแผนงานอาชีวอนามัย	 การบริการ	

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	บทบาทและหน้าที่ขององค์การของ

รัฐบาล	 หน่วยงานเอกชน	 องค์การสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย	

การจัดการด้านความปลอดภัย	สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก

	 	 Concept	 and	 principles	 of	 safety	 at	 work,	

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 502 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย  3(3-0-6)

  Storage of Hazardous Chemicals

	 	 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารเคมี	 กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุ

อันตราย	ประเภท	และการจำาแนกสารเคมีอันตรายสำาหรับการจัดเก็บ	

มาตรการการปรับปรุงลักษณะของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายและ

มาตรการการป้องกนั	แก้ปัญหา	วธิกีารจดัเกบ็สารเคมอีนัตรายในอาคาร

และนอกอาคาร	ข้อกำาหนดเพิม่เตมิ	และการจดัทำารายงานเกีย่วกบัวัตถุ

อันตรายต่อหน่วยงานราชการ

	 	 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	 outside,	

additional	requirement	and	report	of	hazardous	chemicals	to	

government

  

 1408 503 การป้องกันอัคคีภัยและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน 3(2-2-5)

  Fire	Prevention	and	Emergency	Response

	 	 ความหมาย	สาเหตุ	และแหล่งกำาเนิดอัคคีภัย	ความเสีย

หายและอันตรายจากอัคคีภัยเคมีของไฟและการสันดาป	 การเกิด

ปฏิกิริยาลูกโซ่การป้องกันและการควบคุมอัคคีภัยมาตรฐานระบบ

ป้องกันอัคคีภัย	อาคารและการทนไฟ	การบริหารจัดการในการป้องกัน

อัคคีภัย	 การระงับอัคคีภัย	 การใช้เคร่ืองดับเพลิงเคมีขั้นต้น	 ระบบ

สญัญาณเตอืนอคัคภียั	อปุกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหม้อย่างอตัโนมตัริะบบ

ควบคมุควนัไฟการวางแผนป้องกนัและระงบัอัคคภียั	การฝึกหนไีฟการ

วางแผนฉุกเฉินกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	 การศึกษาดูงาน

นอกสถานที่
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	 	 Meanings,	 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 504 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3(2-2-5)

  Risk Assessment and Management

	 	 ประเภทความเสี่ยงต่างๆ	หลักการ	 เทคนิคและวิธีการ

เกีย่วกบัการประเมินความเสีย่งของอบัุติภัยร้ายแรงในงานอตุสาหกรรม	

เช่น	WHAT	IF,	HAZOP,	FTA,	FMEA	หรอื	ETA	เป็นต้น	การประเมนิ

ความเส่ียงทางสุขภาพอนามัย	 ได้แก่	 การประเมินแหล่งกำาเนิดมลพิษ	

การบ่งช้ีความเป็นอันตราย	การประเมินความเป็นพิษ	 และการได้รับ

สัมผัส	การอธิบายลักษณะความเสี่ยงและการวางแผนในการควบคุม

และป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยร้ายแรงต่างๆ	การประยุกต์ใช้

หลักการและนำาระบบความปลอดภัยมาใช้ในงานบริหารจัดการความ

เสี่ยง	 การควบคุมและการลดอันตรายหรือความเสี่ยงให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

	 	 Risk	 categories,	 principles,	 techniques,	 and	

methods	of	risk	assessment	in	industries;	including	WHAT	

IF,	Hazard	 and	Operability	 Studies	 (HAZOP)	 Fault	 Tree	

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 505 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  และอันตราย

  Industrial Process and Hazard

	 	 แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย	 ทำาเลท่ีต้ังของ

โรงงานกระบวนการผลติของโรงงาน	การจำาแนกวตัถดุบิสารเคมทีีใ่ช้ใน

กระบวนการผลิต	 ปัญหาและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น	 วิธีการป้องกัน

อันตรายและการควบคุม

 	 Concepts	 of	 safe	 construction	 for	 factories,	

factory	 location,	 manufacturing	 process	 of	 factory,	

classification	 of	 raw	materials,	 chemicals	 in	 production	

process,	problem	and	potential	hazards,	methods	of	hazard	

prevention	and	control

  

 1408 601 หลักการวิศวกรรมส�าหรับงาน 3(3-0-6)

  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Principles of Occupational Health and Safety 

  Engineering

	 	 พื้นฐานทางวิศวกรรมด้านวิศวกรรมเคมี	 อุตสาหการ	

เครื่องกล	ไฟฟ้า	โยธา	มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสภาพแวดล้อมใน

งานอุตสาหกรรม	การควบคุมอันตรายทีแ่หล่งกำาเนิด	ทีท่างผ่าน	เทคนิค

เฉพาะในการควบคุมเสียง	 ความสั่นสะเทือน	 ฝุ่นละออง	 แสงสว่าง	

ความร้อน	 การควบคุมมลพิษ	 อากาศภายในอาคารสำานักงาน	

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 602 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Ventilation

	 	 หลักการของการระบายอากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม	

การระบายอากาศแบบเจือจาง	 แบบเฉพาะที่	 ในที่อับอากาศ	 ในอาคาร	

การประยกุต์ใช้ความรูด้้านวศิวกรรมในการคดัเลอืกและออกแบบระบบ

ระบายอากาศ	และการตรวจสอบระบบระบายอากาศ	ระบบขจดัมลพษิ

อากาศ	ตามลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 Principle	 of	 industrial	 ventilation:	 general	

ventilation,	local	exhaust	ventilation,	confined	space,	indoor	

air,	application	of	engineering	knowledge	for	selection,	design	

and	inspection	the	ventilation	systems	and	pollution	control	

equipment	depending	on	type	of	work	and	industry

  

 1408 603 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Industrial safety technology

  พื้นฐานความปลอดภัยในการทำางาน	หลักการป้องกัน

และควบคุมอุบัติเหตุ	 การตรวจความปลอดภัย	การวิเคราะห์งานเพื่อ

ความปลอดภัย	 การส่งเสริมความปลอดภัย	 อุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล	คณะกรรมการความปลอดภัย	 โครงการความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ	หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทัน

สมัย	ความปลอดภัยในประเภทงานที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง	
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	 	 Basic	occupational	safety,	accident	cause	and	

loss,	 accident	 investigation	 and	 report	 record,	 accident	

analysis,	injury	frequency	and	severity	assessment,	accident	

prevention	 and	 control	 principles,	 safety	 inspection,	 job	

analysis	 for	 safety,	 safety	 promotion,	 personal	 protective	

equipment,	 safety	 committee,	workplace	 safety	 project,	

principles	for	applying	safety	technology	in	high	accident	risk	

work	categories

  

 1408 701 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6)

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  Occupational Health, Safety and Environmental 

  Quality Standards and Management System

  แนวคิดและองค์ประกอบของระบบมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ	 ระบบการจัดอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม	 วัตถุประสงค์ขั้นตอน	และปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินการ

จัดทำาระบบ	ข้อกำาหนดทั่วไป	การจัดการระบบ	การเฝ้าระวังและตรวจ

สอบระบบการจัดการ

	 	 Concept	and	component	of	quality	management,	

occupational	health	and	safety,	environment	management	

system	and	objectives,	procedures	and	main	factors	for	system	

operation,	 general	 requirement	 and	 system	management,	

monitoring	and	management	system	audit

  

 1408 702 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  3(3-0-6)

  และสิ่งแวดล้อม

  Occupational Health Safety and Environment 

  Laws

  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายและการใช้กฎหมาย	

องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย	กฎหมายอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภัยของประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 กฎหมายที่

เกีย่วกบัการคุม้ครองแรงงาน	กฎหมายเกีย่วกบัเงนิทดแทน	และประกนั

สังคม	กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม	กฎหมายควบคุมวัตถุ

อันตราย	กฎหมายด้านสาธารณสุข	กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	หน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารกฎหมายอาชวี	อนามยัและความปลอดภยั

ในระดับสากล

	 	 Basic	knowledge	of	law	and	its	application,	law	

enforcement	related	organizations,	occupational	health	and	

safety	 laws	of	Thailand	and	related	 laws,	Labor	protection	

laws,	Compensation	law	and	social	security,	Industrial	law,	

Toxic	substances	control	law,	public	health	law,	laws	on	the	

promotion	and	conservation	of	environmental	quality,	building	

control	law,	International	organizations	and	laws	related	to	

occupational	health	and	safety

  

 1408 801 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร  3(3-0-6)

  Industrial Psychology for Organization 

  Development

  หลักการและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรม	สภาพ

แวดล้อมการทำางานและปัญหาสขุภาพจิตในโรงงานอตุสาหกรรม	ความ

แตกต่างระหว่างบคุคลในการทำางาน	พฤตกิรรมของบคุคลในองค์กรค่า

นิยมเกี่ยวกับงานทัศนคติและความพึงพอใจในการทำางาน	การอบรม

และพัฒนาบุคลากร	 เทคนิคการจูงใจการบำารุงขวัญบุคลากร	และการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน	

ผู้บริหารหัวหน้างาน	คนงาน	และบุคลากรอื่นๆ	ในองค์กร

	 	 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	

 1408 802 หลักการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  และความปลอดภัย

  Occupational Health and Safety Research 

  Principles 

	 	 ความหมาย	 การกำาหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย	

การทบทวนเอกสารการวจิยั	การตัง้สมมติฐานการวจิยั	ประเภทการวจิยั	

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ	การเกบ็ข้อมูล	การวเิคราะห์และแปล

ผลข้อมูล	การสรุปและอภิปรายผล	การเขียนรายงานการวิจัย	 จรรยา

บรรณการวิจัย	และจัดทำา	 เค้าโครงการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย	

	 	 Meanings,	 research	 topics	 and	 research	

problems,	 literature	 review,	 research	hypothesis,	 types	 of	

research,	tools	and	quality	assurance,	data	collection,	data	

analysis	and	data	interpretation,	conclusions	and	discussion,	

research	 reports,	 research	 ethics,	 and	writing	 research	

proposal	in	occupation	health	and	safety
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 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 1408 901 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ 2(2-0-4)

  ความปลอดภัย

  Technology and Innovation for Safety

	 	 ข้อมูล	 ระบบข่าวสารด้านการจัดการความปลอดภัย	

ระบบการบันทึกข้อมูล	 การสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยในระดับ

ต่างๆ	 การเก็บและประมวลผลข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนงานด้านความ

ปลอดภัย	การตรวจสอบและการเผยแพร่ข้อมูล	

	 	 Data	of	safety	management	information	systems,	

data	 recording	 system,	 technology	 and	management	 of	

communicating	 safety	 information	at	different	 levels,	data	

collecting	and	processing	for	planning	safety	management,	

monitoring	and	dissemination	of	information

  

 1408 902 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง 2(2-0-4)

  และความสั่นสะเทือน

  Noise Pollution and Vibration Controls 

  Technology

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจำาลองทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่น

สะเทือน	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือนท่ีแหล่ง

กำาเนิด	ทางผ่าน	และผู้รับ	มีการศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่

	 	 Principles	 and	 applications	 technology	 of	

mathematical	models	 for	 noise	 pollution	 and	 vibration	

management	and	control,	noise	pollution	and	vibration	control	

at	source,	path	and	receiver.	Field	trips	are	required

 1408 903 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 2(2-0-4)

  Hazardous Waste Management Technology

  ประเภท	แหล่งกำาเนิด	 องค์ประกอบ	และลักษณะของ

ของเสียอันตราย	 อัตราการเกิด	 การคัดแยกที่แหล่งกำาเนิด	 การลด

ปรมิาณ	การใช้ซำา้และการนำากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่	ระบบจดัเก็บและ

รวบรวม	ขนถ่าย	ขนส่ง	และการกำาจัด	

	 	 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 904 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2(2-0-4)

  Construction Safety

  หลักการป้องกันความสญูเสยี	การออกแบบ	การวเิคราะห์

และควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง	 เทคนิคของระบบความปลอดภัย	

หลักการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	 และกฎหมายความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

	 	 Loss	prevention	principles;	design,	analysis,	and	

control	 of	 construction	workplace	 hazards,	 system	 safety	

techniques;	principles	 of	 construction	 safety	management	

and	safety	laws

  

 1408 905 ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า 2(2-0-4)

  Warehouse Safety System

  ลกัษณะและความสำาคญัของการจดัการการดำาเนนิงาน	

การออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิาร	กลยทุธ์การเลอืกทำาเลทีต่ัง้	กลยทุธ์

การวางผังสถานประกอบการ	การพยากรณ์	การวางแผนการผลิตรวม	

การวางแผนความต้องการวัสดุ	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

การออกแบบงาน	 การจัดการสินค้าคงคลัง	 การจัดการคุณภาพ	

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ	และการบำารุงรักษา

เครื่องจักรอุปกรณ์	

	 	 Characteristics	 and	 significance	of	 operation	

management;	design	of	goods	and	service;	location	strategies;	

layout	strategies;	forecasting;	aggregate	planning;	material	

requirement	 planning;	 human	 resource	 and	 job	 design;	

inventory	 management;	 quality	 management;	 safety	

management;	machine	and	equipment	maintenance

  

 1408 906 ความปลอดภัยในการขนส่ง 2(2-0-4)

  Transportation Safety 

  บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ

การดำาเนนิการด้านการขนส่ง	การดำาเนนิมาตรการป้องกนัและแก้ไข	การ

วิเคราะห์ปัญหาและการประเมินผล	การควบคุมการผลิต	การจัดเก็บ	

การลำาเลยีงและการขนส่งสนิค้าอันตราย	เทคโนโลยสีมยัใหม่เพือ่ใช้ใน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 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 907 การจัดท�ารายงานด้านอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  และความปลอดภัย

  Occupational Health and Safety Report 

	 	 การจัดทำาเอกสาร	คู่มือ	 รายงานที่เกี่ยวข้องกับงานทาง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ทั้งในสถานประกอบการและ

สำาหรับหน่วยงานราชการ	โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

	 	 Preparation	of	documents,	manuals	and	reports	

related	to	occupational	health	and	safety	both	in	the	workplace	

and	for	government	agencies	by	using	appropriate	information	

technology	
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 1408 908 การฝึกอบรมและการสื่อสารด้านความ 2(2-0-4)

  ปลอดภัย

  Training and Communication for Safety

	 	 เทคนคิวธิกีารสร้างบุคลกิภาพท่ีดีของตนเอง	การพดูใน

ทีส่าธารณะแบบต่างๆ	การสือ่สารและการพดูโน้มน้าวจติใจเพือ่ให้ผูฟั้ง

คล้อยตาม	เทคนคิและวธีิการจดัฝึกอบรมแบบต่างๆ	การเตรยีมตวัเป็น

วทิยากรทีด่	ีการจดัเตรยีมและเลอืกใช้สือ่ประกอบการฝึกอบรมโดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม	หลักการนำาเสนองานโครงการด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยที่เหมาะสม	 หลักจิตวิทยาในการทำางานเพื่อการ

สื่อสาร	และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Techniques	for	creating	a	good	personality	of	

yourself,	different	types	of	public	speaking,	communication	

and	persuasion	to	make	the	audience	agree.	techniques	and	

methods	of	organizing	different	types	of	training,	preparing	

to	be	a	good	speaker,	preparation	and	selection	of	training	

materials	 using	 appropriate	 technology,	 principles	 for	 the	

presentation	of	appropriate	occupational	health	and	safety	

projects,	principles	of	psychology	in	working	for	communication	

and	coordinate	effective

  

 1408 909 การวิเคราะห์ข้อมูลอาชีวอนามัยและ 2(2-0-4) 

  ความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์

  Data analysis for Occupational Health and 

  Safety 

  หลกัการวเิคราะห์ข้อมูลอาชวีอนามัยและความปลอดภยั	

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 การจัดเตรียมข้อมูล	

การนำาเข้าข้อมูล	การจัดการข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การแปลผลการ

วเิคราะห์ข้อมลู	และการนำาเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย

	 	 Principles	of	occupational	health	and	safety	data	

analysis,	computer	software	programs	used	for	data	analysis,	

data	preparation,	data	input,	data	management,	data	analysis,	

data	interpretation	and	occupational	health	and	safety	data	

presentation
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  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  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  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  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  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 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

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

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

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

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

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  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

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น 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

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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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  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

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

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  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  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

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  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 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  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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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 อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  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

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  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

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  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

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  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  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล 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  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
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  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 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  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

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.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
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  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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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  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  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  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  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  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

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  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

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  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  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 ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  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  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

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  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร 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  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

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  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  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

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย 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  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  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.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

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 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

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



ก-17

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  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  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  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  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  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  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

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  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

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  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

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  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  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

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

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.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

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  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

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  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  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  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

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

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  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  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  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  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

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

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  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

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ 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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

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.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

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

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 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  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  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  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ 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  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

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 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

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  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

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

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  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  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

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 us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

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  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  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  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

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.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

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.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 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. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts



ก-26

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

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

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




