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ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

      กลุ่มวิชำรู้คิด 
 

100-400 กำรคิดเชิงค ำนวณ  
Computational Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทกัษะการคิดเชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ทกัษะในการคน้หาขอ้มูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จดัการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และน าสารสนเทศไปใชใ้นการแกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
ปลอดภยั รู้เท่าทนั มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
 

 

100-401 กำรออกแบบกำรคิดเพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ 
Design Thinking for Life and Career Planning 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดและการตดัสินใจ การออกแบบการคิด เพื่อการวางแผนชีวิต
อย่างมีภูมิคุม้กนั การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การพฒันาความฉลาดร่วมกบัการ
ตั้งเป้าหมายชีวิตและอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะส่วนตน การยอมรับความผิดหวงั
เพื่อสร้างคุณค่าในการด าเนินชีวิต ฝึกปฏิบติัการออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิต
และอาชีพ 
 

 

100-402 ภูมิปัญญำไทยกบักำรสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นภำคใต้ 
Thai Wisdom and Local Creativity in Southern Thailand 

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา ความเช่ือ  สังคม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภาษาถ่ิน และ              
อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินของภูมิปัญญาไทยภาคใต ้วิธีการสร้างสรรค์หรือการออกแบบต่าง ๆ 
ของท้องถ่ินภาคใต้ เช่น งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์  การตกแต่งประดับ
ประดา รวมถึงการดดัแปลงวสัดุ เพื่อแกปั้ญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยการสังเกต
จากส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้กบัการ
ด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จในอาชีพ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-403 กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  
Systematic Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาปัจจัยพื้ นฐานทางด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  การคิดเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรม องคป์ระกอบและล าดบัขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ การพฒันาทกัษะ  การ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงสถิติเพื่อการตดัสินใจ 
ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด การฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะการคิด 
 

 

100-404 พลงัชีวิตแห่งกำรคิดเชิงบวก  
Power of Positive Thinking  

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดเชิงบวก องค์ประกอบหลกัของการคิดเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อการพฒันา การสร้างแรงบนัดาลใจ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 
พลงัของการคิดเชิงบวกส าหรับคนหนุ่มสาว ฝึกปฏิบติัการพฒันาการคิดเชิงบวก  และ  
การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 

100-405 กำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรจัดกำรคุณค่ำ  
Creative Thinking for Value Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบัสมองและเชาวน์ปัญญาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้วิวฒันาการแนวคิดยุคใหม่ 
การพัฒนาทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษท่ี  21 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
องคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค ์คุณลกัษณะของผูมี้ความคิดสร้างสรรค์  การประเมิน
เพื่อการจดัการคุณค่าอยา่งสร้างสรรค ์ฝึกปฏิบติัการพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
 

 

100-406 ศิลปะกบัวิทยำศำสตร์ 
Arts and Sciences 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติังานศิลปะตามหลกักระบวนการทฤษฎีศิลป์  การถ่ายทอดจากส่ิงท่ี
เห็นด้วยเทคนิคทางด้านศิลปะ เช่น การวาด การป้ัน การพิมพ์ เป็นต้น  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์สมยัใหม่  และแสดงความเก่ียวขอ้งกนัระหว่าง
ศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได ้
 

 

100-407 ดูหนังฟังเพลง  
Movie and Music Studies 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดท่ีเกิดขึ้นในหนัง และดนตรี ประกอบภาพยนตร์ ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์เพลง
ประกอบจากการฟังและดูหนงั เรียนรู้จากงานศิลปะ ผา่นภาพ แสง เสียง 
 
 

 



 

 

 

100-408 ดนตรีสำกล 
Western Music 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการร้องเพลง เล่นดนตรี ท่ีถูกตอ้งโดยการปฏิบติั เพื่อการ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการเรียนรู้ถึงกฎหมายลิขสิทธ์ิของเสียงหรือ
ดนตรี 
 

 

100-409 กำรออกก ำลงัเพ่ือสุขภำพ 
Exercise for Health 

3(3-0-6)    

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการจดักิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์และ
ดดัแปลงกิจกรรมกีฬาและเกมต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจง้ให้เหมาะสมกบัสภาพของ  
แต่ละบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายท่ีถูกวิธี หลกัการทัว่ไปในการออกก าลงั
กายและการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั เพศ วยั สภาพร่างกาย สภาพความเจ็บป่วย        

 

 

    10.2  กลุ่มวิชำรู้ธรรม 
 

 

100-420 กำรพฒันำเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน  
Development of Sustainable Economy, Society, and Environment 

3(3-0-6)    

 
ศึกษาเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวทางการอนุรักษ์ แนวคิดศาสตร์พระราชา ทุนทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 
เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชน และการประยุกตใ์ช้ในบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก 
 

 

100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล   
Digital and Global Citizen     

3(3-0-6)    

 ศึกษาความหมาย บทบาท สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองดี สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบติัตาม
กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายในชีวิตประจ าวนั การมีส่วนร่วมในการป้องกัน แกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระดบั
โลก ตลอดจนการมีทักษะความรู้ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของ
สังคมยุคดิจิทลั ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั  ความเป็นส่วนตวั สิทธิของพลเมืองดิจิทลั 
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางการเมือง โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 

 



 

 

 

100-422 กำรปรับตัวทำงสังคม  
Social Adjustment 

3(3-0-6)    

 ***ส ำหรับนักศึกษำสหกจิศึกษำ  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน มารยาททางสังคม การพฒันาบุคลิกภาพ   
การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างาน
ร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการ
เตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

100-423 สุนทรียภำพกบัชีวิต  
Aesthetics and Life 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการสร้างความเขา้ใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ  และการรับรู้
พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศยัหลกัการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความซาบซ้ึงในคุณค่าด้านความงามและด้านอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม 
ภาษาของศิลปะ จนสามารถเขา้ใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยัง่เห็นความสัมพนัธ์เชิงคุณค่า
และความหมายของชีวิตในการด ารงอยูเ่พื่อการสร้างสรรค์ 
 

 

100-424 ควำมสมดุลของชีวิต 
Life Wellness 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม  ทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ             
จิตวิญญาณ การใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข การจดัการความเครียด การบริหารเวลา   
การบริหารการเงิน การออม การลงทุน การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ และการเผชิญ
กบัโรคซึมเศร้า ตลอดจนการเขา้ใจตนเองและการปรับตวัเม่ือเผชิญกบัปัญหาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

   กลุ่มวิชำรู้ส ำเร็จ 
 

100-440 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร   
English for Communication 

3(2-2-5) 

 
 
 
 

ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ ง 4 ทักษะอย่างบูรณาการ  เพื่อให้ผู ้เรียนมี
ความสามารถท่ีเพียงพอส าหรับการโตต้อบกบัผูท่ี้พูดภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย
และสามารถเช่ือมโยงไปสู่หัวขอ้ท่ีสนใจส่วนบุคคล เช่น การท างาน ท่องเท่ียว เวลาว่าง 
เป็นตน้ 
 

 

100-441 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท ำงำน  
English for Work 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

ศึกษาภาษาองักฤษส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใช้ในการสมคัรงาน เช่น การอ่าน
โฆษณาสมคัรงาน การกรอกใบสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและขอ้มูลส่วน
บุคคล การเตรียมภาษาส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน ภาษาและการส่ือสาร ในส านกังาน 
การประชุม การใชโ้ทรศพัท ์และการน าเสนอในการท างาน 
 

 

100-442 ส่ิงแวดล้อมกบักำรด ำเนินชีวิต  
Environment and Lifestyle  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนิน
ชีวิต การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา และ ภัยพิบัติ 
จิตส านึกและจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรักษาดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้ม และใชน้วตักรรมเพื่อการแกปั้ญหา 
 

 

100-443 นวัตกรรมกบักำรเป็นผู้ประกอบกำร  
Innovation and Entrepreneurship 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการพฒันาองค์การ ความเป็นผูป้ระกอบการ การคิดเชิงนวตักรรม ตลอดจนการ
เปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การให้คิดนอกกรอบ บริหารจัดการส่ิงใหม่ ๆ                 
การส่ือสารท่ีซับซ้อนและการเป็นแรงงานแห่งโลกอนาคตท่ีผสมผสานสร้างความแปลก
ใหม่ในการจดัการ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานในองคก์ารกระบวนการการสร้างธุรกิจ
ท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมแบบยัง่ยนื 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-444 ทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล     
Digital Literacy  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความเขา้ใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การส่ือสารในยุคดิจิทลั การท าธุรกรรม
ออนไลน์ สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบคน้จากส่ือดิจิทลั การวิเคราะห์และรู้เท่า
ทนัส่ือ น าเสนอในรูปแบบดิจิทลั ผลกระทบ ความปลอดภยั คุณธรรมจริยธรรม และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลยีดิจิทลั 
 

 

100-445 นวัตกรรมดนตรีเพ่ือกำรพฒันำเศรษฐกจิ  
Music Innovation for Economic Development 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการออกแบบนวตักรรมเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และการน าดนตรีไปประกอบอาชีพ 
 

 

100-446 ภำษำไทยส ำหรับอุดมศึกษำ  
Thai for Higher Education 

3(2-2-5) 

 ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ             
จับใจความ  สรุปความ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษาค้นควา้ความรู้จาก        
การอ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอดว้ยการพูดและ         
การเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการส่ือสาร 
 

 

100-447 ภำษำองักฤษพื้นฐำน  
Remedial English 

0(2-2-5) 

 **ส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน  
 ศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน 

ไวยากรณ์ และค าศพัท์ ให้นักศึกษามีศกัยภาพในการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ
ดา้นท่ีตอ้งใชท้กัษะท่ีสูงขึ้น หรือหลกัสูตรท่ีเรียนภาษาองักฤษ 
 

 

100-448 ภำษำต่ำงประเทศ  
Foreign Languages 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษามลาย ูภาษาจีน เพื่อใชใ้นการส่ือสาร           
เบ้ืองตน้ทั้ง  4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในหวัขอ้เก่ียวกบัชีวิต         
ประจ าวนั เช่น การทกัทาย กิจกรรมยามวา่ง การซ้ือส่ิงของ เป็นตน้ 
  

 

 
 
 



 

 

 

หมวดวิชำเฉพำะ 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
 

504-101 พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์                                                                           3(2-2-5) 

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นงานทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

   

504-102 แคลคูลสั 3(2-2-5) 

 Calculus  

 วิชำบังคับก่อน : 504-101 พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์  

 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทิกรัลของฟังกช์นั ค่าจริงตวัแปรเดียว 
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริงและอนุกรมก าลงั 

 

   

504-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 3(2-2-5) 

 Physics for Health Science  

 ศึกษาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคล่ือนท่ีและแรงโน้มถ่วง งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคล่ือนท่ีแบบหมุนและแบบกลิ้ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คล่ืน เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ ฟิสิกส์ยคุใหม ่และการประยกุตท่ี์สามารถใชใ้นศาสตร์ดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 
 

 

504-104 หลกัเคมีพื้นฐำน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Chemistry  

 ศึกษาเก่ียวกบัปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี ตารางธาตุและสมบติัของธาตุ 
แก๊สและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมีกรด -
เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ และเคมี ส่ิงแวดลอ้ม 

 

   

504-105 หลกัชีววิทยำ 3(2-2-5) 

 Principles of Biology  

 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าท่ีของเซลล์และออร์แกเนลล์ พันธุศาสตร์ กระบวนการ
ท างานของส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

 



 

 

 

   

504-201 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 2(1-2-3) 

 Microbiology and Parasitology for Health Sciences  

 ศึกษาเก่ียวกบัชนิด รูปร่าง ลกัษณะ คุณสมบติั และสรีรวิทยาของจุลินทรีย ์และปรสิตท่ีมี
ผลต่อสุขภาพอนามยั การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกนัการเกิดโรค การท าลาย และ
การยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียแ์ละปรสิต การติดเช้ือ และการตา้นทานต่อการติด
เช้ือของการเกิดโรคในการประกอบอาชีพ 
 

 

504-205 ชีวเคมี 
Biochemistry 
ศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี คุณสมบัติ และกระบวนการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลิอิก กลไกการท างานของ
เอน็ไซมแ์ละฮอร์โมน การทดสอบทางชีวเคมี และวิเคราะห์ปริมาณสารชีวโมเลกุล 

3(2-2-5) 
 

 
กลุ่มวิชำชีพ 
สำธำรณสุขศำสตร์ 

503-150 การสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Public Health 
ศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ
ของประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลกัและวิธีการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ท่ีครอบคลุมทั้ งบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิดการ
สาธารณสุขมูลฐาน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
บทบาทของหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูป
ระบบสุขภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

503-152 กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของมนุษย์ 3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Human Anatomy and Physiology 
ศึกษาแนวคิดความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบ้ืองต้นและ
ค าศพัทท์างกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย ์ลกัษณะ ต าแหน่ง และหนา้ท่ี
ของอวยัวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกลา้มเน้ือ ระบบประสาท
ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพนัธุ์  
ระบบต่อมไร้ท่อ และอวยัวะรับสัมผสัพิเศษ หนา้ท่ีและการท างานของร่างกายมนุษย ์ท่ีท า 
ให้ชีวิตด ารงอยู่ไดใ้นภาวะปกติ ในวยัต่าง ๆ การท างานของเซลล ์เน้ือเยื่อ และอวยัวะของ
ระบบต่างๆ ของร่างกายซ่ึงท าหน้าท่ีประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล 
(Homeostasis) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

503-208 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 3(2-2-5) 

 Occupational Health and Safety  

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย ปัญหาสุขภาพอนามัยท่ีเกิดขึ้ น
เน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ อุบติัภยัอนัเกิดจากการประกอบอาชีพ หลกัทัว่ไปในการ
ควบคุมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการท า งาน การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอนัตราย ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ  องค์กรและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นอาชีวอนามยั 
 

 

504-106 กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Basic First Aid   

 ศึกษาความหมาย ความส าคญัของการป้องกนัอุบติัเหตุ จิตส านึกในความปลอดภยั สร้าง
สวสัดินิสัยใหก้บัประชาชน บุคคลทัว่ไป การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในผูป่้วยฉุกเฉิน การให้
การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นตน้ การส่งต่อผูป่้วย  

 

   

504-301 ชีวสถิติและกำรวิจัยส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 3(2-2-5) 

 Biostatistics and Research in Health Sciences  

 ศึกษาความหมายและความส าคญัของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพ ตารางชีพ และการแปลผล 
ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การแจกแจงตวัอย่าง การน าเสนอขอ้มูลและการน าขอ้มูลสถิติไป
ใช้ ความหมายและประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยัส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การวางแผนการวิจยั การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครง
ร่างการวิจยั การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยัท่ีถูกตอ้ง 
 

 



 

 

 

504-313 ระบำดวิทยำและกำรป้องกนัควบคุมโรค 3(3-0-6) 

 Epidemiology and Principles of Disease Control  

 ศึกษาโรคและสภาวะสุขภาพในบริบทของชีวสถิติ การกระจายของโรค และสภาวะ
สุขภาพและปัจจยัท่ีก าหนดการกระจายของโรคและสภาวะทางสุขภาพ การจดัการความรู้
ทางวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข และการประยุกต์วิทยาการระบาดในกลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพ 
  

 

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์  

503-306 อนำมัยส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Health  

 ศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อชีวิต และความเป็นอยูข่องมนุษย ์ 
มาตรการและวิธีการในการควบคุม ป้องกนั การจดัการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอนัตราย 
ท่ีอาหารเป็นส่ือ หลักการจัดการและควบคุมสถานท่ีผลิตและจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ รูปแบบอาหารต่างๆ พฤติกรรมอนามัยท่ีถูกตอ้งผูส้ัมผสัอาหาร  การคุ ้มครอง
ผู ้บ ริโภค และกฎหมายท่ี เก่ียวข้องการเฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
 

 

504-203 เคมีอนิทรีย์ 3(3-0-6) 

 Organic Chemistry  

 ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างสมบติัทัว่ไป การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
ประเภทต่างๆ ได้แก่ อลัเคน อลัคีน อลัไคน์ สารอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโน
ฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ กรดคาร์บอซิลิก และอนุพนัธ์อลัดีไฮด์ คีโตน เอมีน 
สารประกอบแฮเทอโรไซคลิก 

 

 

กลุ่มวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
 

504-204 หลกักำรวิศวกรรมส ำหรับงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Principles of Engineering for Occupational Health and Safety  

 ศึกษาเก่ียวกับหลกัเบ้ืองตน้ทางวิศวกรรมด้านต่างๆ คุณสมบัติของวสัดุต่าง ๆ และการ
ทดสอบมาตรฐานวสัดุ สมดุลมวล สารและพลงังาน อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล 
หลักการท างานของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์  ชนิดต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ภาชนะแรงดนั ถงัเก็บสารเคมี ท่อ วาลว์และวาลวนิ์รภยั ป๊ัม หลกัการ
เขียนแบบ การอ่านแบบและออกแบบดา้นวิศวกรรมเพื่อความปลอดภยั 
 

 

 
 

 



 

 

 

504-206 วิศวกรรมควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Safety Engineering  

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการควบคุมอุบัติเหตุโดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมในการพยากรณ์ 
จ าลองสถานการณ์ต่างๆ ใชห้ลกัการทางวิศวกรรมในการป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
สภาพการท างาน เช่น เคร่ืองจักร หม้อไอน ้ า ไฟฟ้า การก่อสร้างอาคาร ท่ีอับอากาศ 
ลกัษณะการท างานท่ีเป็นปัญหาพบบ่อยในโรงงานตามท่ีกฎหมายความปลอดภยัได้ก าหนด
ไว ้
 

 

504-302 กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Waste Management  

 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการจัดการของเสียอุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษจากของเสีย
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีสะอาด การลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรม โครงการป้องกัน
มลพิษจากของเสียอนัตราย การเก็บรวบรวม การขนส่ง การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 
การท าเอกสารขนส่งของเสียอุตสาหกรรม การน าเข้า ส่งออก การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ การจดัการภาวะฉุกเฉิน เหตุฉุกเฉินในการขนส่งของเสีย
อุตสาหกรรม 

 

 

504-303 กลศำสตร์ของไหลส ำหรับงำนด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics  for  Industrial Hygiene  

 ศึกษาเก่ียวกบัของไหลในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบติัของของไหล ของไหลสถิต ของ
ไหลเคล่ือนท่ี การไหลรูปแบบต่างๆ ในท่อ ในรางเปิด แรงทางกลท่ีเกิดจากการไหลของ
ของไหล การวดัของไหลในท่อ ในรางเปิด การค านวณขนาดป๊ัมและท่อ ฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบระบบต่างๆ ในกระบวนการผลิต 
 

 

504-312 วิศวกรรมกำรควบคุมมลพษิทำงอำกำศ 3(3-0-6) 

 Air Pollution Control Engineering  

 ศึกษาเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศ สารมลพิษ การเปล่ียนแปลงทางเคมี การแพร่กระจายใน
บรรยากาศ การป้องกนัและควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีแหล่งก าเนิด การจดัการและควบคุม
ทางวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนฝุ่ น เคร่ืองไซโคลน หอดูด
ซบัก๊าซและไอ ถุงกรอง การเผาท าลายทิ้ง เคร่ืองแยกอนุภาคแบบใชไ้ฟฟ้า และเทคโนโลยี
สะอาด 

 

   

 
 

 



 

 

 

กลุ่มวิชำชีพเฉพำะสำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

504-202 จิตวิทยำอุตสำหกรรม 2(2-0-5) 

 Industrial Psychology  

 ศึกษาพฒันาการของจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ การน าจิตวิทยามาใชใ้นอุตสาหกรรม 
ปัจจยัดา้นสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของผูป้ฏิบตัติงาน การ
ดูแลคนในองค์กร ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัการท างาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างผูป้ฏิบติังาน การจดัการบริหารความขดัแยง้ การทดสอบทางจิตวิทยาการคดัเลือก
บุคคลเขา้ท างาน การฝึกอบรม การเรียนรู้ การประเมินผลงาน การจูงใจ ขวญัและก าลงัใจ
ของพนักงาน ส่ิ งแวดล้อมในการท างาน  กลุ่มในองค์กร การติดต่อ ส่ือสารการ
ประชาสัมพนัธ์ 
 

 

504-207 กระบวนกำรผลติทำงอุตสำหกรรมและอนัตรำย 3(3-0-6) 

 Industrial Process and Hazards  

 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบสร้างโรงงานให้ปลอดภัย ท าเลท่ีตั้ งของโรงงาน 
กระบวนการผลิตของโรงงาน การจ าแนกวตัถุดิบ สารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต  ปัญหา
และอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น วิธีการป้องกนัอนัตราย และการควบคุม 
 

 

504-208 กำรยศำสตร์และสรีรวิทยำเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและกำรท ำงำน 3(2-2-5) 

 Ergonomics and Environmental and Working Physiology  

 
 
 
 
 

 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการทางการยศาสตร์กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะ
ส่ิงแวดล้อมทั้ งทางร่างกายและจิตใจในการท างาน ความสามารถและข้อจ ากัดในการ
ท างานของมนุษยอ์นัเน่ืองมาจากปัจจยัภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่าความ
สมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียดและความเม่ือยลา้จากการท างาน การท างานเป็นกะ หลกั
ในการสร้างสภาวะท่ีถูกตอ้งในการท างาน การออกแบบอุปกรณ์และสถานีงานเพื่อความ
ปลอดภยั การใชเ้คร่ืองมือในการทดสอบสมรรถภาพการท างานของร่างกาย 
 

 

504-304 
 
 
 
 

 

ควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
Industrial Safety 
ศึกษาเก่ียวกับความส าคญัของความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม สถานการณ์และ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน หลกัการและเทคนิคในการป้องกัน
อุบัติเหตุ บันทึกการบาดเจ็บ สอบสวน และประเมินความถ่ีและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในการท างาน การตรวจความปลอดภัยในการท างาน การวิเคราะห์งานและ
วิเคราะห์การเกิดอุบติัเหตุ องคก์รความปลอดภยั การฝึกอบรมและการใหส้วสัดิศึกษา 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

504-305 อำชีวเวชศำสตร์ 2(2-0-5) 

 Occupational Medicine  

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการพื้นฐานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ หลักการวินิจฉัยโรค การซัก
ประวติั กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม การเฝ้าระวงัโรคจากการประกอบ
อาชีพ แนวทางการสอบสวนโรค  หลกัการการประเมินการสูญเสีย 
 

 

504-306 พษิวิทยำอำชีวอนำมัย 2(2-0-5) 

 Occupational Health Toxicology  

 
 

 

ศึกษาเก่ียวกับหลกัการของพิษวิทยา ประเภทของสารพิษ ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ
ของสารพิษท่ีเข้าสู่ร่างกาย  กลไกและปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ กลไกการก าจัด
สารพิษออกจากร่างกาย ผลกระทบของสารพิษในส่ิงแวดลอ้มต่อสุขภาพอนามยั 
 

 
 

 

504-307 สุขศำสตร์อุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Hygiene  
 ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดของงานทางดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การท างานท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน ได้แก่ อนัตรายทางกายภาพ ทางเคมีทาง
ชีวภาพ หลกัการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การประเมิน และการควบคุมอนัตรายจากการ
ท างานในสถาน ประกอบการ 

 

   

504-308 กำรเกบ็และวิเครำะห์ตัวอย่ำงในงำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial Hygiene Sampling and Analysis  

 
 
 

 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ และวิธีประเมินส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เช่น การประเมินความร้อน 
แสง และเสียง ความสั่นสะเทือน การเก็บตวัอย่างสารเคมีในอากาศ หลกัการในการวิเคราะห์
และการแปรผลการตรวจวดั ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน การประเมินอนัตรายต่อสุขภาพของ
ผูป้ฏิบติังานจากการสัมผสัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน การจดัท ารายงานตามกฎหมาย 
 

 
 
 

 

504-309 กำรควบคุมมลพษิและกำรระบำยอำกำศในงำนอุตสำหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation  

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการเผาไหม ้ก๊าซไอเสียและอนุภาคท่ีปล่อยออก คุณสมบติัทางเคมีของ
มลพิษทางอากาศ ผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม การแพร่กระจายของมลพิษทาง
อากาศ การเก็บตวัอย่าง การวิเคราะห์ การออกแบบและควบคุมมลพิษทางอากาศหลกัการ
ระบายอากาศในการท างาน ได้แก่ การระบายอากาศแบบทั่วไปและการ ระบายอากาศ
เฉพาะท่ี การระบายอากาศในอาคาร และการทดสอบระบบระบายอากาศ 

 

 

 

 



 

 

 

504-310 กำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเส่ียงในสถำนประกอบกำร 3(2-2-5) 

 Workplace Risk Assessment and Management  

 ศึกษาเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัความปลอดภยัตามกฎหมาย กระบวนการผลิต กระบวนการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน กิจกรรม สถานท่ีและระบบการท างานของแต่ละ
อุตสาหกรรม การบ่งช้ีอนัตราย การประเมินความเส่ียงและความรุนแรง การวิเคราะห์ความ
เส่ียง และทบทวนวิธีการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู่ การประยุกต์ใช้หลกัการ และน าระบบ
ความปลอดภยัมาใชใ้นงานบริหารจดัการความเส่ียง การควบคุมและการลดอนัตรายหรือ
ความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

   

504-311 กฎหมำย และมำตรฐำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
Occupational Health, Safety and Environmental Laws and Standards 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกับความส าคัญขอบเขต การพัฒนา วิวฒันาการ การสรุปสาระส าคัญของ
กฎหมายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของประเทศไทย 
เช่น พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎหมายความปลอดภัยในต่างประเทศ รวมถึง
หลกัการในการจดัการคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9000 ISO 14001 ISO45001 
NFPA SA TIS EPA เทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 

   

504-401 กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ 

Environmental and Health Impact Assessment 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อ
สุขภาพ แนวคิดเบ้ืองตน้และขั้นตอนในการจดัท ารายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาส่ิงแวดลอ้ม ทางด้านกายภาพและชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต หลกัการเบ้ืองตน้ ในการก าหนดมาตรการป้องกัน 
แกไ้ขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การติดตามตรวจสอบผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้ม การมี
ส่วนรวมของชุมชนต่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน เกณฑ์และดชันีช้ีวดั 
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 



 

 

 

504-402 กำรบริหำรงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 2(1-2-3) 

 Occupational Health and Safety Management  

 ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกตแ์ละบูรณาการการบริหารงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ การตรวจความปลอดภยั การสอบสวนและการรายงาน
อุบัติเหตุ โปรแกรมการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การวดัผลและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การน าเสนอผลการด าเนินงาน การบริหารการเปล่ียนแปลง การ
เจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแยง้ การจัดการกระบวนการเพื่อความปลอดภัย การ
จดัการผูรั้บเหมาและระบบรักษาความปลอดภยั 
 

 

504-403 เทคโนโลยคีวำมปลอดภัยและกำรป้องกนัอคัคีภัย 2(1-2-3) 

 Safety Technology and Fire Prevention  

 ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบอาคารและการวางผงัอาคร การบ ารุงรักษาอาคารเพื่อความ
ปลอดภยั การสุขาภิบาลโรงงาน การปฏิบติังานกับเคร่ืองจกัร ระบบท่อความดันอากาศ 
หมอ้ไอน ้ า และเคร่ืองอดัอากาศ การใช้และการเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การใช้งาน 
การปฏิบัติงานกับสารไวไฟ  การป้องกันอนัตรายจากอคัคีภยั การท าแผนฉุกเฉิน ความ
ปลอดภยัในการขนยา้ยและการใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองกลแทนก าลงัคน 

 

   

504-404 สัมมนำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 2(1-2-3) 

 Seminar in Occupational Health and Safety Seminar  

 ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะการสัมมนา การจดัสัมมนา การคน้ควา้ วิเคราะห์ ขอ้มูลทางวิชาการ 
งานวิจยั ทั้งระดบัประเทศและนานาชาติ การน าเสนอหัวขอ้สัมมนาทางดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  

 

   

504-405 กำรจัดกำรมลพษิอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Pollution Management  

 ศึกษาเก่ียวกับการจดัการมลพิษในภาคอุตสาหกรรม การวางแผนการจดัการมลพิษใน
โรงงานอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสะอาด (CT) การประเมินวงจรชีวิต (LCA) และ
อ่ืนๆ การควบคุมและก าจัดมลพิษอุตสาหกรรม  กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
การจดัท ารายงานต่อหน่วยงานราชการ การขออนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

504-406 โครงกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
Occupational Health and Safety Project 
การศึกษาเก่ียวกับการวิจยัประเด็นด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งในงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัตามความสนใจหรือความถนดัของนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยผา่น 
ความ เห็นชอบตามโครงการท่ีร่างไวใ้นรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสุขและได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมโครงการ 
 

2(1-2-5) 

504-479 สหกจิศึกษำ 9(0-40-6) 

 Cooperative Education  

 ศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการบริหารจดัการทางด้าน  
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เป็นระบบการศึกษาท่ีเนน้การ
ปฏิบติังานในสถานประกอบการด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภัย โดยจดัให้มีการ
เรียนในสถานศึกษา ร่วมกบัการจดัให้นักศึกษาไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ 
นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการไปปฏิบติังานและท าให้นักศึกษามีคุณภาพ
ตรงตามท่ีสถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด  ท าให้ เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานในสถานประกอบการก่อนส าเร็จการศึกษา 
 

 

 


