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100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้
สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การ
วดัแนวโน้มเขา้    สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   
การจดัล าดบัและการจดัหมู่การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของ
ค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย    ค่าตวัแปร  
และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

   
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Sciences  
 ศึกษาหลักการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์
สมยัใหม่ให้เขา้กบัการด าเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  
ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-120 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรมชาติ
และนิเวศวทิยาของส่ิงมีชีวติ รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์
และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต
เหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์
อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีปลอดภยัและการใชว้ทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

100-128    ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 
                  Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังาน
และชนิดของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบ
พลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะน าพลังงานทดแทน หลักการ
ประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืน
มหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

 

   
100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                         3(2-2-5) 

                  Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐาน
และการสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับ
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
พื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย  
การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการ
เข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัย
รัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของ
ชนรุ่นใหม่ 

 

   

 100-134 อารยธรรมตะวนัตก                                                                                                            3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้ งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่
อารยธรรมยุคใหม่  การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรม
ตะวันออก  ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

100-135 มนุษย์กบัศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อวิว ัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้ งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-136  มนุษย์กบัดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบ
ของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวติัความเป็นมา การ
จ าแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้น
พื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

   

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Psychology     

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พฒันาของมนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  
อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และ
พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและ
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรม
มนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้ส่ือการ
สอนท่ีทนัสมยั 
 

 

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายส าคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
การใชก้ฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความ
กฎหมาย  การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญั
ในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 
 
 

 



 

 

 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
ส าคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 

 

   

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   ส่วน
ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน   
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   
 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินค้า  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลกัษณะส าคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
การวเิคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  
นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงิน
ระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางใน
การลีลาศ   การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   มรรยาทในการ
ลีลาศ   ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการรักษา
บุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 
 
 

 

   



 

 

 

100-148 มนุษย์กบัสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคม
ออนไลน ์

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพันธ์ 
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวม
ไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการ
เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการ
พฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                                 3(3-0-6) 

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยา ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  เป้าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน 
เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการ
บริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูล
สารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวธีิการท าขอ้สอบ   
 
 

 



 

 

 

100-165 การคิดวเิคราะห์                                                                                                                               3(3-0-6) 

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการ
คิด อุปสรรคของการคิด   การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด 
ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน้นพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  
การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิด
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอองค์ความรู้ที่เป็น
สัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออก
เฉียงใต้  องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมในอาเซียน 

 

   

100-167  บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบณัฑิตไทยและคุณลักษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์ของ
มหาวทิยาลยั    กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรม
เพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจาก
ยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์
ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดข้ึน
เป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวัติศาสตร์  สภาพอดีตและปัจจุบันของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้น
สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 

 

   

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป 
ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิค
วธีิการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 

 

   
100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การ
ประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ  
ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับว ัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์ 

 

   

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นว
นิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเข้าใจเก่ียวกับความสัมพนัธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 

 

100-240                                                 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

                   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหาร
จดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

   
100-241              ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 
 
 
 

 



 

 

 

100-242             สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  
โดยอาศยัองค์ความรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียน
เขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวธีิ 

 

   
100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social Adjustment  

 ศึกษาหลักการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท า งาน  
จริยธรรมในวชิาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน  การพฒันาบุคลิกภาพ  
การใชภ้าษา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การ
ท างานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถาน
ประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 

 

กลุ่มวชิาภาษา 

100-151 ภาษาองักฤษ 1                                                                                                                    3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและค าศพัทใ์นชีวิตประจ าวนัเบ้ืองตน้ เพื่อ
น าไปสู่การฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกฝนการออกเสียงใน
ภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง นกัศึกษาสามารถโตต้อบภาษาองักฤษในประโยคสั้น ๆ 
สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจบัใจความ และสามารถเขียนภาษาองักฤษ
ไดเ้ป็นประโยค 

 

   

100-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในชีวิตท่ีกวา้ง
ข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในการพูดและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อ
พฒันาทกัษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนเพื่อการ
ส่ือสาร 
 
 

 



 

 

 

100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                   Chinese I  

                   ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้ง
ชดัเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึก
ทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 

 

   
100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่าน
จบัใจความการอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเน้นฝึกทกัษะ
การพูดแบบต่างๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกต้อง  การใช้ถ้อยค าส านวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินชีวติ 

 

   
100-252    ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   

              ศึกษาค าศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะดา้น    การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ 
การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
การพดูและเขียนภาษาองักฤษ  
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

                Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษา
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศัพท์จาก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม  (Traditional 
Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300     ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง 
พูด อ่าน เ ขียน ภาษามลายูจากค าศัพท์ และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั  
 

 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง
จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด  

 

   
100-302     ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝึกทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพูดสนทนา ผ่าน
การพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 
 
 

 

   



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด 
การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

   
100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโตด้้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่าน
ขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟัง
และพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดย
ฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

   
100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 

 Khmer  I   

 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ 
ฝึกอ่านประโยคง่ายๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะด้านการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่าน
สั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  

 

   

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    
 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การ
อ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้ นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยค
ง่ายๆ ได ้

 

 
 
 

 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    
 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบั
ท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ 
และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

   
100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนา
ในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 

 



 

 

 

100-353     การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

                   English  Conversation  

              ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะดา้นการฟังและการพูด และ
ศึกษาส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

                  English for Business    

                  ศึกษาค าศพัท์และส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันใน
ส านักงาน การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียงก าหนดการและการนัดหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้ายประกาศ   
 

 

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                                               3(2-2-5) 

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การ
เดาค าศพัท์จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพนูความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

   
หมวดวชิาเฉพาะ   

กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  

503-101 วทิยาศาสตร์ส าหรับสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Science for Public Health  

 ศึกษาหลักการ กระบวนการ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ ทั้ ง เคมี  ฟิสิกส์  
ชีววทิยา  และวทิยาศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการใช้
กบังานสาธารณสุข ทั้งมีการฝึกทดลองเก่ียวกบัเน้ือหาเคมีทางสาธารณสุข 
 
 
 

 

   



 

 

 

503-102 ชีวเคมี 3(2-2-5) 

 Biochemistry  

 ศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี คุณสมบัติ และกระบวนการเมตาบอลิซึมของสาร       
ชีวโมเลกุล ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลิอิก 
กลไกการท างานของเอนไซม์และฮอร์โมน ชีววิทยาโมเลกุล การทดสอบทาง
ชีวเคมีและวเิคราะห์ปริมาณสารชีวโมเลกุล 

 

   
กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็น   การแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  
การวเิคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และ
การวเิคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

503-103 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Biostatistics  

 วชิาบังคับก่อน : 100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ  

 ศึกษาความหมายและความส าคญัของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพ ตารางชีพ ท่ี
ส าคญัในงานสาธารณสุข การเก็บรวบรวมขอ้มูล การทดสอบสมมติฐานด้วย
วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์และแปลผล ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การแจกแจง
ตวัอยา่ง การน าเสนอขอ้มูลและการน าขอ้มูลสถิติไปใชใ้นงานสาธารณสุข 
 

 

          กลุ่มวชิาพืน้ฐานสาธารณสุข  

503-104 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Anatomy and Physiology   
 ศึกษาแนวคิดความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้

เบ้ืองต้นและค าศัพท์ทางกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย ์
ลกัษณะ ต าแหน่ง และหน้าท่ีของอวยัวะระบบต่างๆของร่างกาย ระบบโครง
กระดูก ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบต่อมไร้ท่อ และ
อวยัวะรับสัมผสัพิเศษ หนา้ท่ีและการท างานของร่างกายมนุษย ์ท่ีท าให้ชีวิตด ารง

 



 

 

 

อยู่ไดใ้นภาวะปกติ ในวยัต่าง ๆ การท างานของเซลล์ เน้ือเยื่อ และอวยัวะของ
ระบบต่างๆ ของร่างกายซ่ึงท าหน้าท่ีประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะ
สมดุล (Homeostasis) 

   
503-105 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Behavioral and Social Sciences 

ศึกษาสุขภาพและการเจ็บป่วยในมิติทางสังคม ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กับและพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล พหุวฒันธรรมท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพ มานุษยวิทยาทางการแพทย์ กรอบแนวคิดของการเปล่ียนแปลงของ
บุคคลและสังคม ทกัษะของการส่ือสารสุขภาพ การตลาดเชิงสังคม การส่งเสริม
สุขภาพ การศึกษาเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษาเก่ียวกับความเช่ือ พฤติกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และทศันคติของทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสุขภาพ 
 

 

503-106 โรคติดเช้ือและไร้เช้ือ 3(3-0-6) 
 Infectious Unleavened 

ศึกษากระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคประจ าถ่ิน โรคอุบติัใหม่ โรค
อุบติัซ ้ า หลกัการและวิธีการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ชนิด
ประเภทของวคัซีน  ขอ้บ่งใชข้องวคัซีน การใหว้คัซีน และการเก็บรักษา 

 

   
503-107 สวสัดิศึกษาและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
 Safety Education and Basic First Aid  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญของ ป้องกันจากอุบัติภัย จิตส านึกในความ
ปลอดภัย สร้างสวสัดินิสัยให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป การปฐมพยาบาล 
จริยธรรมในการพยาบาล การพยาบาลเบ้ืองตน้  ได้แก่ การซักประวติัและการ
ตรวจร่างกาย หลกัการวินิจฉยัแยกโรคจากกลุ่มอาการ อาการแสดงท่ีส าคญัของ
โรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ ภายในขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
เทคนิคการปฐมพยาบาลการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ในผูป่้วยฉุกเฉิน การคดักรอง 
หลักการป้องกนัการติดเช้ือจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เทคนิคปลอดเช้ือ เทคนิคการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐานในระดบัปฐม
ภูมิในเด็ก ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุได ้การให้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และปฏิบติัการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นตน้ในเด็กและในผูใ้หญ่ การส่งต่อผูป่้วย และการสร้างเสริม
ภูมิคุม้กนัโรค 

 

   



 

 

 

503-108 การสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Public Health 

ศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข
ระดบัต่างๆของประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลกั
และวิธีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ท่ีครอบคลุม
ทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน ปัญหา สาเหตุ 
และแนวทางแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ บทบาทของหน่วยงานและ
องค์กรดา้นสุขภาพ แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพ และ
จรรยาบรรณวชิาชีพสาธารณสุข 
 

 

503-109 การสร้างเสริมสุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 Promoting Mental Health 

ศึกษาความส าคัญของสุขภาพจิตท่ีมีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต หลักการและ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การท า
สมาธิ ทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิต พฒันาการทางจิตและอารมณ์ของ
บุคคลแต่ละช่วงวยั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต และการประเมินภาวะทางจิต 
 

 

กลุ่มวชิาชีพทางสาธารณสุข    
503-111 การวจัิยด้านสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Public Health Research 

วชิาบังคับก่อน  :  503-131  ระเบียบวธีิวจัิยทางด้านสาธารณสุข 
ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยัทางสาธารณสุข การ
วางแผนการวจิยั การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียน
โครงร่างการวิจยั การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวจิยัท่ีถูกตอ้ง 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

503-112 วทิยาการระบาด 3(3-0-6) 
 Epidemiology 

ศึกษาโรคและสภาวะสุขภาพในบริบทของชีวสถิติ การกระจายของโรคและ
สภาวะสุขภาพ และปัจจัยท่ีก าหนดการกระจายของโรคและสภาวะสุขภาพ 
กระบวนการศึกษาการกระจายของโรคและสภาวะสุขภาพ การจดัการความรู้ทาง
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข และการประยุกตว์ิทยาการระบาดในระบบ
บริการปฐมภูมิ 
 

 

503-113 นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Public Policy 

ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของการก าหนดนโยบายดา้นสาธารณสุข การศึกษาแผน
สาธารณะท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานสาธารณสุขของชาติ รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
แผนและนโยบายสุขภาพในปัจจุบนั 

 

   

503-114 อนามัยส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Health 
ศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อชีวิต และความเป็นอยู่
ของมนุษย ์มาตรการและวิธีการในการควบคุม ป้องกนั การจดัการสุขาภิบาล
อาหาร โรคและอนัตรายท่ีอาหารเป็นส่ือ หลกัการจดัการและควบคุมสถานท่ี
ผลิตและจ าหน่ายอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ รูปแบบอาหารต่างๆ พฤติกรรมอนามยั
ท่ีถูกตอ้งผูส้ัมผสัอาหาร  การคุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการเฝ้า
ระวงัและการตรวจสอบคุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการ  

 

   

503-115 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 
 Occupational Health and Safety 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของอาชีวอนามยั ปัญหาสุขภาพอนามยัท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ อุบติัภยัอนัเกิดจากการประกอบอาชีพ 
หลกัทัว่ไปในการควบคุมการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภยั
ในการท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ
อาชีพ  องคก์รและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นอาชีวอนามยั 
 

 

   



 

 

 

503-116 กฎหมายสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวช 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

Public Health Laws, Environmental Laws and Forensic 
ศึกษากฎหมาย พระราชบญัญติั พระราชก าหนดและกฎกระทรวงสาธารณสุข
โดยทั่วไปท่ีใช้ในการบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัย 
รวมถึงการเรียนรู้การชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ วิธีการ เขียนรายงาน
ชนัสูตร บาดแผล และรายงานชนัสูตรพลิกศพ ตลอดจนการเป็นพยานทางการ 
 

 
 
 
 
 
 

503-117 การวางแผน ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Planning , Monitoring and Evaluating in Public Health 
ศึกษาแนวคิดการจดัท ายุทธศาสตร์ ความหมาย ความส าคญัของการประเมินผล
การประเมินผลแบบต่างๆ การวเิคราะห์สภาพของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ชุมชนใชใ้นการแกปั้ญหาการก าหนดตวับ่งช้ี ความส าเร็จของการด าเนินการ การ
วางแผนการประเมินผลการออกแบบการประเมินผล การก าหนดกรอบการ
ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การ
แปลความหมาย การวเิคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบมาตรฐานการประเมินผลการ
น าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสุขภาพชุมชน 

 

   

503-118 การจัดการสุขภาพบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 3(3-0-6) 
 Health Management for Individuals, Families and Communities 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการดูแลผูรั้บบริการก่อนป่วย โดยประมวล ความรู้
และเทคนิควิธีการด้านพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยวิทยา สังคมวิทยาการแพทย ์
ระบาดวิทยา และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมสุขภาพของผูรั้บบริการทั้ง
ระดบัปัจเจก ครอบครัวชุมชนและระดบันโยบายสาธารณสุขอยา่งเช่ือมโยงทั้ง
ระบบ ทั้งในดา้นการก าหนดปัญหา การวางแผน ด าเนินการ แกไ้ขปรับปรุง การ
ใชด้ชันีสาธารณสุขในการประเมินปัญหาและ ประเมินผล ตลอดจนการผลกัดนั
กระบวนการเคล่ือนไหว ทางสังคมและนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

503-119 การควบคุมโรค 3(3-0-6) 
 Disease Control 
ศึกษาความหมายและค าจ ากดัความเก่ียวกบัการเกิดโรค ธรรมชาติของการเกิด
โรคกระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคประจ าถ่ินและโรคท่ียงัไม่
ทราบสาเหตุ หลกัและวธีิการป้องกนัควบคุมโรคและพาหะน าโรค ภูมิคุม้กนัโรค 
และการสร้างเสริมภูมิคุม้กนั 
 

 

503-120 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 3(0-12-3) 
 Community Health Field Work I 

ศึกษาการฝึกปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขชุมชน ด าเนินการให้บริการสุขภาพใน
สถานบริการ กระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน รวบรวม และ
วิเคราะห์ภาวะสุขภาพ โดยใช้หลกัวิทยาการระบาดการติดต่อของโรค ลกัษณะ
ของโรค ท่ีเนน้การป้องกนัโรค และการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

 

 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขา 

 

503-121 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน 4(2-4-6) 
 Rehabilitation for Community Health 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูสุขภาพของผู ้ป่วย
ภายหลงัการเจบ็ป่วยทั้งทางดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจ ศึกษาถึงกิจกรรมกลุ่ม 
การบ าบดัดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพื่อใหผู้ป่้วยกลบัสู่สภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด หรือก าจดั
ความพิการท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลงัจากความเจบ็ป่วย 

 

   
503-122 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 

 Public Health Economics 
ศึกษา คน้ควา้ ประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับใชใ้นงานดา้นสาธารณสุขและ
สุขภาพ การจดัทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การให้บริการ
สาธารณสุข และการบริการการรักษาพยาบาล การจดัสรรงบประมาณ  และการ
ประเมินโครงการงานสาธารณสุข 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

503-123 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั 4(2-4-6) 
 Health Care for Ages 
ศึกษาแนวคิด หลกัการของการดูแลสุขภาพในลกัษณะต่างๆ ความจ าเป็น และ
ความตอ้งการในการดูแลสุขภาพขอกลุ่มอายุต่างๆ ได้แก่  เด็กแรกเกิด เด็กวยั
เรียน วยัรุ่น หญิงมีครรภแ์ละหญิงหลงัคลอด ผูสู้งอายุ โดยศึกษาถึงลกัษณะของ
การดูแลสุขภาพ กระบวนการและวิธีการดูแลสุขภาพ การจดัระบบการดูแล
สุขภาพ การเตรียมความพร้อมของการดูแลสุขภาพ บทบาทของทีมสุขภาพ และ
ญาติในการดูแลสุขภาพ บริการสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิท่ีสนบัสนุนการ
ดูแลสุขภาพ การประเมินสุขภาวะของผูท่ี้ไดรั้บการดูแลสุขภาพ 
 

 

503-124 การดูแลผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3(3-2-6) 
 eHa an laeH l e lne hCn raaCHhan ahC ra  CaaC H laeH 
ศึกษาธรรมชาติของการป่วยเร้ือรังและผูป่้วยเร้ือรัง ลกัษณะต่างๆ ปัญหาของ
ผูป่้วยเร้ือรังและการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง การดูแลผูป่้วยเร้ือรังโดยสหวิชาชีพแบบ
บูรณาการ คุณภาพและมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้นและท่ีสถานบริการ 
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยเร้ือรังของญาติหรือของผูดู้แล การเจ็บป่วย
ระยะสุดทา้ย และภาวะใกลต้าย การเปล่ียนแปลงทางของพยาธิสรีรวิทยา จิตใจ 
อารมณ์ ความรู้สึก จิตวญิญาณของผูป่้วยและญาติ การบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวด 
และทุกขท์รมาน การช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อเตรียมตวัเผชิญความตายอยา่งสงบดว้ย
หลักทางศาสนา และความเช่ือของผูป่้วย ทกัษะการดูแลผูป่้วยของญาติและ
ของสหวชิาชีพสาธารณสุข การประยกุตก์ารแพทยท์างเลือก เพื่อการดูแลสุขภาพ
อยา่งจ าเป็น องคร์วม จริยธรรมในการดูแลผูป่้วยภาวะใกลต้าย 

 

   
503-125 เภสัชสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Public Health Pharmacy 
ศึกษาหลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อนัตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยา การ
ค านวณยาตามหลักเภสัชกรรมเบ้ืองต้น การแบ่งกลุ่มยา ความหมายและ
ความส าคญัของยาตามพระราชบญัญติั วตัถุประสงคข์องการใช้ยารูปแบบและ
วิธีทางการใช้ยามีการดูดซึมยาการกระจายของยา การเปล่ียนแปลงยาภายใน 
ร่างกายและการขบัถ่ายยา การออกฤทธ์ิของยาและให้ผลต่อระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย (Systemic Pharmacology) อาการขา้งเคียงและขอ้ห้ามใชย้าตามบทบาท
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด บญัชียาหลกัแห่งชาติ ยาสามญัประจ าบา้นการใช้
สมุนไพร การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข การประยุกต์สมุนไพรในงาน

 



 

 

 

สาธารณสุข อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพและการ
บริหารเวชภณัฑภ์ายใตร้ะเบียบกฎหมาย 

   
503-126 การดูแลสุขภาพทีบ้่าน 2(1-2-3) 
 Home Health Care 

ศึกษาแนวคิด หลกัการของการดูแลสุขภาพในลกัษณะต่างๆ ความจ าเป็น และ
ความตอ้งการในการดูแลสุขภาพท่ีบา้นในปัจจุบนัและอนาคต ลกัษณะของการ
ดูแลสุขภาพท่ีบา้น กระบวนการและวิธีการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น การจดัระบบการ
ดูแลสุขภาพท่ีบา้น การเตรียมความพร้อมของการดูแลสุขภาพท่ีบา้น บทบาท
ของทีมสุขภาพ และญาติในการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน บริการสุขภาพในระบบ
บริการปฐมภูมิท่ีสนบัสนุนการดูแลสุขภาพท่ีบา้น การประเมินสุขภาวะของผูท่ี้
ไดรั้บการดูแลสุขภาพท่ีบา้น 

 

   
503-127 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 3(0-12-3) 

 Community Health Field Work II 
วชิาบังคับก่อน  :  503-120  การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1  
ศึกษาการฝึกปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขชุมชน ด าเนินการให้บริการสุขภาพใน
สถานบริการ กระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน รวบรวม และ
วิเคราะห์ภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ โดยการวินิจฉัย การดูแล ท่ีเน้นการ
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ 

 

   
503-128 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 6(0-24-6) 

 Community Health Field Work III 
วชิาบังคับก่อน  :  503-127  การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2    
ศึกษาการฝึกปฏิบติัภาคสนามในการจดัการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมเพื่อ
พฒันาและแกปั้ญหาสาธารณสุขชุมชน โดยประเมินสุขภาพชุมชนแบบองคร์วม 
บนพื้นฐานการคิดอยา่งเป็นระบบ  และใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ตามกระบวนการ
วนิิจฉยัอนามยัชุมชนฝึกปฏิบติัการบริหารงานสาธารณสุขโดยวิเคราะห์นโยบาย  
เพื่อน ามาวางแผนงานดา้นสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน วางแผน
ในการจดัการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม โดยชุมชนมีส่วนร่วม น าแผนแม่บท
และแผนงานโครงการสู่การปฏิบติั และประเมินผลการด าเนินงาน  และเขียน
รายงานผลการปฏิบติังาน 

 

   



 

 

 

503-129 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Public Health Information Systems 
ศึกษาระบบและสารสนเทศ แนวทางการศึกษาคน้ควา้สารสนเทศทางสุขภาพ 
แหล่งสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของระบบ
สารสนเทศทางสุขภาพและฝึกคน้หาขอ้มูล หลกัปฏิบติั แนวคิด กระบวนการ
และส่ิงประดิษฐต่์างๆท่ีทนัสมยั ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่างให้เกิดทกัษะ 
น าไปทดลองใช้และประเมินผล การน าแนวคิดเชิงระบบเพื่อการจดัการขอ้มูล 
เพื่อพฒันางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศ
ตลอดจนการน าระบบสารสนเทศไปใชเ้พื่อการบริหารและบริการสาธารณสุข 

 

   
503-130 เทคโนโลยีเพือ่การจัดการด้านสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 Technology for Public Health Management 
ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคนิค การผลิตส่ือท่ีใช้ในงานด้านสาธารณสุข       
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทั้งโปรแกรมทัว่ไปและโปรแกรมท่ีใช้ในงานด้าน
สาธารณสุข  การประยุกตค์วามรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ด าเนินงาน
ดา้นสาธารณสุข และฝึกปฏิบติั 

 

   
503-131 ระเบียบวธีิวจัิยทางด้านสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Public Health 
ศึกษากระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา  การออกแบบการวิจัยการเขียน
โครงการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเสนอผลการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั
และวิจารณ์ผลการวิจยัเพื่อประยุกต์ในการปรับปรุงงานบริการและการบริหาร
ดา้นสาธารณสุขในชุมชน 

 

   
503-132 การจัดการธุรกจิสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Health Business Management 
ศึกษาหลักการ ปรัชญาในการจัดการธุรกิจสุขภาพ การด าเนินการและแนว
ปฏิบติั ในการจดัการธุรกิจสุขภาพดา้นต่างๆ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ สถานท่ี และ
ส่ิงอ านวยความสะดวก การจดัการดา้นการเงิน การบญัชี การตลาด การก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการใช้และการให้บริการศูนย์สุขภาพแก่
ผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้งการจดักิจกรรมในศูนยสุ์ขภาพ ไดแ้ก่ การนวด การอบไอน ้ า 
อบสมุนไพร ซาวน่า วารีบ าบดั เป็นตน้ รวม กฎหมายวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

 



 

 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการสปา มาตรฐานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สิทธิ
และการคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ  ความเสมอภาคชาย
หญิง  ศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรมในการให้บริการในธุรกิจสุขภาพ ปัญหาและการ
แกปั้ญหาจริยธรรม ความประพฤติและการปฏิบติัท่ีมีคุณธรรมตามค่านิยมของ
สังคมไทย ศึกษางานวิจัยทางการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อให้ทราบ
ความกา้วหนา้ และน ามาประยกุตใ์ชโ้ดยใชก้ารอภิปรายและการวเิคราะห์ร่วมกนั 

   
503-133 การตลาดธุรกจิสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Business Marketing for Health 
ศึกษาแนวคิด รูปแบบการบริการ การวางแผนและการจดัการธุรกิจบริการเชิง
สุขภาพ การจดัองค์การ บุคลากร ประสานงานและใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการ
กลยทุธ์ การตลาดในธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ 

 

   
503-134 การพฒันาคุณภาพในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Improving the Quality in Public Health 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการสาธารณสุข และการน าระบบการพฒันาคุณภาพงาน
สาธารณสุข เทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ในการจัดการคุณภาพ หลักการ 
กระบวนการและมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ ของสถานพยาบาล เคร่ืองมือใน
การ บริหารระบบคุณภาพ ไดแ้ก่ ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) 
การพฒันาและ รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
(HPH) การเปรียบเทียบระบบ คุณภาพต่างๆ ท่ีใช้ในสถานพยาบาล และ
การศึกษาจากสถานการณ์จริงในสถานพยาบาลท่ีไดรั้บ การรับรองมาตรฐาน  

 

   
503-135 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 

 Health Care for Aged 
ศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจและสังคมของผูสู้งอายุ หลกัการปฏิบติั
ตนของผูสู้งอายุ อาหารส าหรับผูส้งอายุ เกณฑ์มาตรฐานผูสู้งอายุท่ี มีสุขภาพ
อนามยัท่ีพึงประสงค์ การเคล่ือนไหวและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุโรคท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพของผูสู้งอายแุละการป้องกนัรักษา ตลอดจน
การดูแลสุขภาพจิตของผูสู้งอายุ 
 
 

 

   



 

 

 

503-136 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
 Promoting Healthy Aging 

ศึกษาการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตามวยั  การสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกนัโรค  การคดักรองปัญหาสุขภาพ การพยาบาลตามกลุ่ม
อาการท่ีพบบ่อยและกลุ่มเส่ียงในผูสู้งอายุโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์  การ
แก้ปัญหาด้านจริยธรรม  การส่งเสริมการดูแลตนเอง  การให้ค  าปรึกษาในการ
ดูแลสุขภาพ การจดัระบบการดูแลในชุมชน  การใหค้  าปรึกษาในการดูแลสุขภาพ 
การจดัระบบการดูแลในชุมชน การประสานความร่วมมือ 

 

   
503-137 จิตวทิยาผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 

 Psychology of Seniors 
ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย อารามณ์ บุคลิกภาพ และสังคมของวยัผูใ้หญ่
และวยัผูสู้งอาย ุตลอดจนปัญหาและการปรับตวั 

 

   
503-138 การจัดการภัยพบิัติและบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 

 Disaster Management and Disaster Reduction  
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการจดัการภยัพิบติัและบรรเทาสาธารณภยั 
แนวคิดและหลกัการจดัการเพื่อป้องกนัภยัพิบติัและสาธารณภยั กฎหมายและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติัและบรรเทาสาธารณภยั หลกัการ
บรรเทาสาธารณภยั และการฝึกปฏิบติับรรเทาสาธารณภยัชนิดต่างๆ 

 

   
503-139 คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 3(3-0-6) 

 Moral and Professional Ethics 
ศึกษาพฒันาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  และพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ ฝึก
ทดลองใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  และพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ โดยเช่ือมโยง
กบักิจกรรมนกัศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

   
503-140 พษิวทิยา 3(2-2-5) 
 Toxicology 

ศึกษาหลกัการทัว่ไปทางพิษวิทยา การจดักลุ่มสารพิษครอบคลุมยา ยาเสพติด 
เคร่ืองส าอาง ส่ิงเจือปนในอาหาร สารพิษในท่ีอยูอ่าศยั สารปราบวชัพืช โดยเนน้
ท่ีความเป็นพิษต่อระบบต่าง  ๆของร่างกาย การแกไ้ขอาการพิษ และการป้องกนัอนัตราย 
 

 



 

 

 

503-141 การประเมินและบริหารความเส่ียงในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
 Risk Assessment and Management for Industrial Work 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ เทคนิค และวิธีการประเมินความเส่ียงในงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายและมาตรฐาน การส่ือสารความเส่ียง การจดัท า
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง รายงานการประเมินความเส่ียง และ             
ฝึกปฏิบติัการประเมินความเส่ียง 

 

   
503-142 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(2-2-5) 

 Management of Occupational Health and Safety 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภยั  นโยบายความปลอดภยั  การจดัองค์กรความปลอดภยั  หน้าท่ีความ 
รับผดิชอบดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  การก าหนดแผนงาน  เป้าหมาย 
และตัวช้ีวดัการด าเนินงาน  การควบคุม  ป้องกันอุบติัเหตุและการเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท างาน  การติดตามผลการด าเนินงานของการบริหารจดัการด้าน  
อาชีวอนามยั และความปลอดภยั  การฝึกปฏิบติัการจดัท าแผนงาน  โครงการ
และการติดตามผลการด าเนินงาน 

 

   
503-143 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ   3(2-2-5) 

 Health Service and Health Promotion in the Workplace 
ศึกษาระบบบริการสุขภาพ  ระบบประกนัสุขภาพ  และการจดับริการสุขภาพ  
ขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งหลกัการควบคุม  ป้องกนัโรค  และการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในสถานประกอบการ  ตลอดจนปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย  การดูแลรักษา
เบ้ืองตน้และการใชย้าท่ีจ  าเป็น  การปฐมพยาบาล  และการจดัโครงการส่งเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ 

 

 


