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รายละเอยีดชุดวชิา 
10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สารการแสวงหาความรูก้ารวจัิยและการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

3. เพือ่พฒันาตนใหม้คีณุธรรมจรยิธรรมและมนุษยสมัพนัธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ทกัษะในการดําเนนิชวีติในสงัคมสมยัใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม ่ความสามารถในดา้นการจัดการการใช ้

เทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การขจัดความเครยีดคณุธรรม จรยิธรรม 

มนุษยสมัพนัธ ์มารยาทและการสมาคม 

 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้งศพัทแ์ละสํานวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 คําอธบิายชุดวชิา  

โครงสรา้ง ศพัท ์และสํานวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ)  

 Human Society   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  

ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์องคป์ระกอบของ

สงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนว

ทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี 

 

10141 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ)  

 Science, Technology and Environment for Life  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิกฎเกณฑแ์ละพฒันาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิลตอ่ความคดิ  

 และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนษุย ์

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวนั 

5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสํานกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพฒันาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยา 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของรา่งกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามยัและโภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยใีนการดํารงชวีติ 
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10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ)  

 Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยกุตใ์นการดําเนนิชวีติ 

3. เพือ่ปลกูฝังความสํานกึและความภมูใิจในวฒันธรรมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวฒันธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัดระเบยีบสงัคม 

การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ)  

 Thailand and the World Community  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์แนวโนม้ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

 การเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

3. เพือ่ใหนํ้าความรูไ้ปวเิคราะหปั์ญหาอนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

สภาวการณ์แนวโนม้ และลกัษณะความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลกสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทยสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยอนัเป็นผล

จากกระแสโลกาภวิตัน ์รปูแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ  

 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)  

 Thai for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่พฒันาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษาในการสือ่สาร

ทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีน การพฒันาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ)  

 Interaction: Effective Communication in English  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ฝึกทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

2. เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์สํานวน โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกทกัษะ ฟัง พดู อา่น เขยีน ทีใ่ช ้

 ในการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจําวนัและในการประกอบกจิการงาน 

3. เพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิตอ่สือ่สารอนัเนือ่งมาจากความแตกตา่งทางดา้นภาษาและวัฒนธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ฝึกทกัษะ ฟัง พดู อา่น เขยีนภาษาองักฤษ เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจําวัน และในการประกอบกจิการงาน เชน่ การ

ทกัทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของ

ภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การแสดงออกของคนไทย 

 

10202 การอา่นภาษาไทย (6 หนว่ยกติ)  

 Thai Reading   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถจับประเด็นและใจความสําคญัของงานเขยีน 

2. เพือ่ใหรู้จั้กจับความคดิ ขอ้สนับสนุน หรอืโตแ้ยง้ในบทความทางวชิาการ 

3. เพือ่ใหรู้ล้กัษณะและรูจั้กเปรยีบเทยีบการใชภ้าษาของงานเขยีนแตล่ะประเภท 

4. เพือ่ใหรู้จั้กตคีวามหมายของคําในขอ้ความตา่งๆ 
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5. เพือ่ใหรู้จั้กลกัษณะการเขยีนภาษาไทยทีด่ ี

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูเ้บือ้งตน้และกลวธิใีนการอา่น ความหมายหลายนัยของคําในภาษาไทย ลกัษณะงานเขยีนแตล่ะประเภท ลกัษณะภาษา

เขยีนทีด่แีละไมด่ ีฝึกใหแ้กป้ระโยค ขอ้ความ และยอ่หนา้ใหเ้ป็นภาษาเขยีนทีด่ ีโดยใชต้วัอยา่งจากหนังสอืพมิพ ์ประกาศ แจง้ความ  

คําโฆษณา เรือ่งสัน้ เรือ่งแปล และบทความ 

ฝึกการจับความคดิสําคญั ฝึกการอา่นจับใจความงานเขยีนประเภทตา่งๆ และบทความทางวชิาการในแขนงตา่งๆ เพือ่จับประเด็น

สําคญัของเรือ่ง เพือ่วเิคราะหส์มมตฐิานของผูเ้ขยีน สรปุความคดิ หรอืสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะสนับสนุนหรอืโตแ้ยง้ได ้และใหส้ามารถแยกได ้

ออกวา่สว่นใดเป็นขอ้เท็จจรงิ ความคดิเห็นหรอืความรูส้กึสว่นตวัของผูเ้ขยีน 

 

13201 สารสนเทศศาสตรเ์บ ือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ)  

 Introduction to Information Science   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและพฒันาการของสารสนเทศศาสตร ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและรปูแบบของระบบสารสนเทศ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับคุลากร ผูเ้กีย่วขอ้ง องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและพฒันาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร ์ประเภทและรปูแบบของสารสนเทศและระบบ

สารสนเทศ บคุลากรและผูเ้กีย่วขอ้งกบังานสารสนเทศ องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ การจัดเก็บและคน้คนืสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลย ี

ในงานสารสนเทศ จรยิธรรมและกฎหมายสําคญัในงานสารสนเทศ 

 

22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม-ีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  (6 หนว่ยกติ)  

 Science 1: Fundamentals of Chemistry and Physics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเนือ้หาวชิาเคมพีืน้ฐาน 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเนือ้หาวชิาฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสารเคมแีละอปุกรณ์ไฟฟ้า 

 คําอธบิายชุดวชิา  

เคมพีืน้ฐานอนัประกอบดว้ยโครงสรา้งอะตอมพนัธะเคมปีฏกิริกยาเคมจีลนศาสตรเ์คมรตารางธาต ุสารละลาย สมดลุเคม ี 

กรดเบส ปฏกิริกยาไฟฟ้าเคม ีสภาวะกา๊ซ สมบตัขิองของแข็งสารประกอบคารบ์อน น้ํา นงิเคลยีสและกมัมนัตภาพรังส ีสสารและพลงังาน เคม ี

เทอรโ์มไดนามกิสส์ารเคมทีีใ่ชใ้นชวีติประจําวนั ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ตัง้แตเ่วกเตอร ์สภาพวสมดลุการเคลือ่นทีแ่บบตา่ง  ๆ 

มวล แรงงาน พลงังาน โมเมนตมั ความรอ้นความยดืหยุน่ ไฟฟ้า แมเ่หล็ก คลืน่ อทุกสถติศิาสตร ์อทุกพลศาสตร ์เทอรโ์มไดนามกิสฟิ์สกิส ์ 

จนถงึอปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นบา้น 

 

50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  (6 หนว่ยกติ)  

 Integrated Basic Science   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณโดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์

2. ทํานายสาเหตแุละทศิทางการเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสสารและพลงังานโดยใชค้วามรูท้างฟิสกิส ์

3. อธบิายความหมายอะตอม โมเลกลุและปฏกิริยิาทางเคม ี

4. อธบิายกระบวนการของสิง่มชีวีติในระดบัโมเลกลุ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูท้างคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เพือ่อธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในธรรมชาต ิโดยการนําคณติศาสตรไ์ปอธบิายการเปลีย่นแปลง

เชงิปรมิาณและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์หลกัการทางฟิสกิสเ์พือ่อธบิายรปูแบบของพลงังานและการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ หลกัการทางเคม ี

ทีเ่ป็นพืน้ฐานระดบัอะตอมและโมเลกลุทีม่อีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ รวมทัง้ชวีเคมซี ึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดบัโมเลกลุ

ของสิง่มชีวีติ และกระบวนการดํารงชวีติ  

 

 

 

 

 



4 
 

50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ (6 หนว่ยกติ)  

 Integrated Basic Life Sciences   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสว่นประกอบและการทํางานของระบบตา่งๆ ของรา่งกาย 

2. มคีวามรูแ้ละตระหนักถงึความสําคญัของการประสานงานระบบตา่งๆในการป้องกนัโรค 

3. ตระหนักถงึความสําคญัของจลุนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

พืน้ฐานทางโครงสรา้งของรา่งกาย โดยกลา่วถงึกายวภิาคศาสตรร์ะดบัมหภาคและจลุภาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ในรา่งกาย  

และการประสานงานของระบบตา่งๆ ในการป้องกนัโรค ความตา้นทานตามธรรมชาต ิภมูคิุม้กนัโรค ตลอดจนคณุสมบตัแิละความเกีย่วขอ้ง 

ของแบคทเีรยี ไวรัส รา โปรโตซวั และหนอนพยาธทิีม่ตีอ่ปัญหาสขุภาพ 

 

50103 สถติแิละการวจิยัสําหรบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (6 หนว่ยกติ)  

 Statistics and Research in Health Sciences  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายความหมาย แนวคดิ หลกัการและการดําเนนิงานทางสถติไิด ้

2. สามารถนําความรูท้างสถติไิปใชใ้นการนําเสนอขอ้มลู การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน การตดัสนิใจ และการวจัิย

ทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

3. อธบิายผลงานวจัิยทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพของประเทศไทยและตา่งประเทศ และทําการวจัิยขัน้พืน้ฐานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

คณติศาสตรพ์ืน้ฐานและความรูท้ัว่ไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี ่การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง และการวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น

และการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุม่ตวัอยา่ง การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพนัธแ์ละสมการถดถอย สถติแิบบไมใ่ช ้

พารามเิตอร ์สถติชิพี หลกัการวจัิยเบือ้งตน้และกระบวนการวจัิย การประยกุตส์ถติแิละการวจัิยในดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ)  

 Environmental Health   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายลกัษณะของแหลง่น้ําทีป่รมิาณและลกัษณะของน้ําสะอาด รวมทัง้การจัดหาและบํารงุรักษาแหลง่น้ํา และวสัด ุ

 อปุกรณ์ในการจัดหาน้ําสะอาดได ้

2. อธบิายลกัษณะของมลพษิทางน้ําและทางอากาศ รวมทัง้วธิกีารควบคมุแกไ้ขได ้

3. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการกําจัดน้ําเสยี มลูฝอย สิง่ปฏกิลู และกากของเสยีอนัตรายได ้

4. อธบิายหลกัการและวธิกีารทางสขุาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสขุาภบิาลอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั สถาบนั สถานพกัผอ่น หยอ่นใจ 

 การสขุาภบิาลในภาวะฉุกเฉนิ และการควบคมุกฎีและสตัวแ์ทะทางดา้นสาธารณสขุได ้

5. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการป้องกนั ควบคมุเสยีง และรังสอีนัตรายได ้

6. อธบิายการประยกุตแ์นวคดิในการจัดการอนามนัสิง่แวดลอ้มได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกบัอนามยัสิง่แวดลอ้ม แหลง่น้ําและการจัดหาน้ําสะอาด ภาวะมลพษิทางน้ําและทางอากาศ การกําจัดน้ําเสยี  

มลูฝอย และสิง่ปฏกิลู และกากของเสยีอนัตราย การสขุาภบิาลเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั สถาบนั สถานพกัผอ่นหยอ่นใจและในภาวะฉุกเฉนิ  

การควบคมุกฏีและสตัวแ์ทะทางดา้นสาธารณสขุ การป้องกนัและควบคมุเสยีง และรังสอีนัตราย การประยกุตแ์นวคดิในการจัดการอนามยั

สิง่แวดลอ้ม 

 

52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ)  

 Laws Related to Public Health, Environmental Health and Forensic Medicine   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายกฎหมาย พระราชบญัญัต ิพระราชกําหนดและกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มได ้

2. อธบิายชนดิและสาเหตขุองบาดแผลและการตาย วธิกีารชนัสตูรบาดแผลและพลกิศพ การเขยีนรายงานชนัสตูรบาดแผล

 และพลกิศพ และการเป็นพยานทางการแพทยไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

กฎหมาย พระราชบญัญัต ิพระราชกําหนดและกฎกระทรวงสาธารณสขุโดยทัว่ไปทีใ่ชใ้นการบรหิารงานสาธารณสขุ   และ

สิง่แวดลอ้ม รวมถงึการเรยีนรู ้การชนัสตูรบาดแผล ชนัสตูรพลกิศพ วธิกีารเขยีนรายงานชนัสตูรบาดแผล และรายงานชนัสตูรพลกิศพ 

ตลอดจนการเป็นพยานทางการแพทย ์
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52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค (6 หนว่ยกติ)  

 Epidemiology and Disease Control  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เขา้ใจธรรมชาตขิองการเกดิโรค 

2. วเิคราะหแ์ละอธบิายการกระจายของโรคในชมุชน 

3. วนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุได ้

4. อธบิายวธิกีารเฝ้าระวงัโรคและวธิสีอบสวนการระบาดของโรคได ้

5. วเิคราะหห์าสาเหตหุรอืปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิโรค ปัญหาสาธารณสขุไดโ้ดยวธิกีารทางวทิยาการระบาด 

6. นําความรูท้างวทิยาการระบาดมาประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัและควบคมุโรค รวมทัง้พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในครอบครัว 

 ชมุชน และหน่วยงานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิพืน้ฐานของวทิยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกดิโรคในแงส่งัคมและนเิวศวทิยา ลกัษณะและการกระจายของโรคตาม

ลกัษณะของบคุคล สถานทีแ่ละเวลา วธิวีนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุในชมุชนลกัษณะตา่งๆ การศกึษาหาสาเหตขุองโรคและปัจจัยทีม่อีทิธพิล

ตอ่การเกดิโรค วทิยาการระบาดกบัการป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ โรคจากการประกอบอาชพีและภัย รวมทัง้การประยกุต์

วทิยาการระบาดในการพฒันาคณุภาพชวีติ 

 

52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ)  

 Health Education and Public Relations for Public Health Work   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรมได ้

2. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและกระบวนการดําเนนิงานสขุศกึษา และการประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุได ้

3. อธบิายแนวทางการวางแผนการดําเนนิงาน และประเมนิผลการดําเนนิงานสขุศกึษาเพือ่พัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่เป้าหมาย 

 ตา่งๆ ได ้

4. อธบิายแนวทางการวางแผนการดําเนนิงาน และการประเมนิผลการดําเนนิงานสขุศกึษาเพือ่พฒันาพฤตกิรรมสขุภาพใน 

 กลุม่เป้าหมายตา่งๆ ได ้

5. อธบิายแนวคดิและวธิกีารพฒันาคณุภาพงานสขุศกึษา และการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพได ้

6. อธบิายความสําคญัและกระบวนการวจัิยในงานสขุศกึษาและการประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรม และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ หลกัการและกระบวนการดําเนนิงานสขุศกึษา และ

การประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุ การวางแผนดําเนนิงาน และประเมนิผลงานสขุศกึษาและการประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุ การเฝ้าระวงั

พฤตกิรรมสขุภาพ การพฒันาคณุภาพงานสขุศกึษา กระบวนการวจัิยในงานสขุศกึษาและการประชาสมัพนัธง์านสาธารณสขุ 

 

52304 โภชนศาสตรส์าธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Nutrition in Public Health  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพได ้

2. อธบิายแนวทางการประเมนิ และเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในประชาชนกลุม่ตา่งๆ ได ้

3. อธบิายแนวทางการวางแผน กระบวนการดําเนนิงาน และการประเมนิผลดา้นโภชนาการเพือ่การป้องกนัและ 

 แกไ้ขปัญหาสาธารณสขุได ้

4. อธบิายแนงทางการประยกุตค์วามรูท้างโภชนาการในการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการรักษาพยาบาลในระดบับคุคล  

 ครอบครัว และชมุชนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

อธบิายแนวคดิและหลักการดานอาหารและโภชนาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ การประเมนิและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การวางแผน 

กระบวนการดําเนนิงาน และการประเมนิผลดา้นโภชนาการ การประยกุตค์วามรูท้างโภชนาการในการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และ 

การรักษาพยาบาล ในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชน 

 

52305 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ)  

 Occupational Health and Safety  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายความหมาย ความสําคญั องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัยได ้

2. อธบิายวธิกีารตระหนัก การประเมนิและการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางานได ้
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3. บอกความสมัพนัธข์องพษิวทิยาและเออรก์อนอมกิสใ์นงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัยได ้

4. อธบิายสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตไุด ้

5. อธบิายความสญูเสยีจากอบุตัเิหตไุด ้

6. อธบิายวธิกีารป้องกนัอบุตัเิหต ุอคัคภีัยและการป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจักรได ้

7. อธบิายวธิกีารเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้มได ้

8. บอกวธิกีารประเมนิความเสีย่งได ้

9. บอกมาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภัยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความหมาย ความสําคญั องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย การตระหนัก การประเมนิและการควบคมุ

สิง่แวดลอ้มในการทํางาน พษิวทิยาและเออรก์อนอมกิส ์สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต ุความสญูเสยีจากอบุตัเิหต ุการป้องกนัอบุตัเิหต ุอคัคภีัย 

การป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจักรและไฟฟ้า การเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม การประเมนิความเสีย่ง มาตรการระบบการจัดการ 

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

 

52306 การทํางานชุมชนดา้นสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Health Work in the Community  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายหลกัการทํางานในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันางานสาธารณสขุได ้

2. อธบิายการสง่เสรมิบทบาทขององคก์รชมุชนในการพฒันาสขุภาพของประชาชนได ้

3. อธบิายหลกัการพฒันาทกัษะทีจํ่าเป็นสาํหรับการทํางานชมุชนได ้

4. ประยกุตห์ลกัการทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุไปใชใ้นงานสาธารณสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิและหลกัการทํางานในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระดมความรว่มมอืระหวา่งองคก์รภาครัฐ เอกชนและชมุชน การสง่เสรมิ

บทบาทขององคก์รชมุชนในการพฒันาสขุภาพของประชาชน การพฒันาทกัษะทีจํ่าเป็นสําหรับการทํางานชมุชน ทัง้ในดา้นความเป็นผูนํ้า 

การวเิคราะหช์มุชน การเขา้ถงึชมุชน การปรับใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในชมุชนและมนุษยสมัพนัธเ์พือ่การพฒันาสาธารณสขุทีย่ัง่ยนืของ

ประชาชนและชมุชน 

 

52308 พฒันาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Development and Health  

 วตัถปุระสงค ์  

 1 อธบิายแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาสขุภาพ และอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ี

นโยบายและกฎหมายดา้นสขุภาพ และความตอ้งการทางสขุภาพของประชาชนทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพฒันาสขุภาพได ้

 

2. บอกรปูแบบบรกิารสขุภาพเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน และ 

 การเปลีย่นแปลงในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนได ้

3. อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งพฒันาการของมนุษยแ์ละสขุภาพของบคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

4. อธบิายและประยกุตท์ฤษฎแีละหลกัการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมของบคุคลและครอบครัวในวยัตา่งๆ  ในการใหบ้รกิารทัง้ใน

 หน่วยงานและในชมุชนได ้

5. อธบิายแนวทางในการใหคํ้าแนะนําและคําปรกึษาดา้นสขุภาพ การวางแผนและการใหบ้รกิารอนามยัครอบครัวในวยัตา่งๆ  

 การใหบ้รกิารสขุภาพทัง้ทีบ่า้น สถานศกึษา สถานประกอบการ และชมุชนได ้

6. วเิคราะหปั์ญหา อปุสรรค และแนวโนม้การพฒันาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามยัครอบครัวของชมุชนและประเทศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาสขุภาพ อทิธพิลของการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีนโยบายและ

กฎหมายดา้นสขุภาพ และความตอ้งการทางสขุภาพของประชาชนทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาสขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน รปูแบบ

บรกิารสขุภาพเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนและการเปลีย่นแปลง แนวคดิพืน้ฐานและ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฒันาการของมนุษยแ์ละสขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน การประยกุตท์ฤษฎ ีและหลกัการดแูลสขุภาพแบบ

องคร์วมของบคุคล และครอบครัวในวยัตา่งๆ ทัง้ทางดา้นสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพ ทกัษะ 

ในการใหคํ้าแนะนําและปรกึษาดา้นสขุภาพ การวางแผนการจัดบรกิาร และการใหบ้รกิาอนามยัครอบครัวในวยัตา่งๆ การใหบ้รกิารสขุภาพ 

ทีบ่า้น ในสถานศกึษา สถานประกอบการ และชมุชน ปัญหา อปุสรรค และแนวโนม้การพฒันาสขุภาพและการใหบ้รกิารอนามยัครอบครัว 

ของชมุชนและประเทศ 
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52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค (6 หนว่ยกติ) 

 Health Promotion and Disease Prevention  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทีจํ่าเป็นเกีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิดํีาเนนิการในการประเมนิความจําเป็นดา้นสขุภาพของกลุม่เป้าหมาย 

3. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารและชีนํ้าความจําเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ได ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการสรา้งการมสีว่นรว่มและการสรา้งความเป็นหุน้สว่นกบัภาคสว่นตา่งๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในปัญหาสขุภาพ 

5. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนโครงการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรคสําหรับพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค ปัจจัยทางพฤตกิรรม สงัคม สภาพแวดลอ้ม และองคก์าร  

ซึง่สง่เสรมิหรอืบัน่ทอนสขุภาพ แบบแผนการเจ็บป่วยของประชากร พฤตกิรรมสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาในโรคตดิเชือ้และโรคไรเ้ชือ้ กลวธิกีาร

สง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค สรา้งความเป็นหุน้สว่น ทกัษะทีจํ่าเป็นในการดําเนนิการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค การใชป้ระโยชน์

จากบทความงานวจัิยเกีย่วกบัการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค การระดมพลงัชมุชนและการเสรมิสรา้งสมรรถนะของชมุชนในการแกไ้ข

ปัญหาสขุภาพ การวางแผนงานโครงการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

 

52310 การฝึกปฎบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน (6 หนว่ยกติ) 

 Community-based Public Health Practicum  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัอทิธพิลของปัจจัยทีเ่ป็นตัวกําหนดสภาวะสขุภาพในการวนิจิฉัยปัญหา วางแผน และประเมนิผล

 การพฒันาสขุภาพของชมุชนได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตักิารศกึษาสภาวะสขุภาพของชมุชน 

3. เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานรว่มกบัองคก์รชมุชนในการกําหนดปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาสขุภาพของชมุชนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิ ความรูพ้ืน้ฐาน ปัจจัยทีเ่ป็นตัวกําหนดสภาวะสขุภาพของชมุชน หลกัการ และวธิกีารศกึษาชมุชนในการวนิจิฉัยปัญหา

สาธารณสขุ การวางแผนงานพัฒนาสขุภาพของชมุชน การประสานความรว่มมอืกับประชาชน องคก์รชมุชนในการพฒันาสขุภาพของชมุชน  

การประเมนิผลการพฒันาสขุภาพของชมุชน เทคนคิและทกัษะทีจํ่าเป็นในการทํางานรว่มกบัองคก์รชมุชนในการกําหนดปัญหาและ 

แนวทางแกไ้ขปัญหาสขุภาพของชมุชน 

 

52311 การปฐมพยาบาลและการบาํบดัโรคเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ)  

 First Aid and Basic Medical Care   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. ซกัถามและบนัทกึประวตัผิูป่้วยไดถ้กูตอ้ง 

2. ตรวจรา่งกายเพือ่จําแนกความผดิปกตไิดถ้กูตอ้ง 

3. จัดเตรยีมวตัถตุวัอยา่งจากผูป่้วยเพือ่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและแปลผลไดถ้กูตอ้ง 

4. วนิจิฉัยโรค และใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยตามขอบเขตกฎหมายและระเบยีบทีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนดไว ้

5. ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิไดถ้กูตอ้ง 

6. ใหคํ้าแนะนําทางเลอืกในการดแูลรักษาตนเองไดถ้กูตอ้ง 

7. ใหคํ้าแนะนําในการดแูลสขุภาพอนามยัตนเองแกผู่ป่้วยและครอบครัวไดถ้กูตอ้ง 

8. สามารถสง่ตอ่ผูป่้วยอยา่งเป็นระบบเพือ่รับบรกิารรักษาพยาบาลทีเ่หมาะสมได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

การซกัถามและบนัทกึประวตัผิูป่้วย การตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การวนิจิฉัยโรค การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  

การชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิ การรักษาโรคตามขอบเขตทีก่ฎหมายและระเบยีบของกระทรวงสาธารณสขุกําหนดไว ้การใชย้าอยา่งถกูวธิ ี

การใหค้วามรูเ้พือ่การดแูลสขุภาพอนามัยตนเองแกผู่ป่้วยและครอบครัว ระบบสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่รับการรักษาทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัโรค 

แทรกซอ้น การป่วยซํา้และความพกิารตา่งๆ 
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52402 ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Health  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาสขุภาพของชมุชนโดยเนน้กระบวนการป้องกนัโรคและการสง่เสรมิสขุภาพ 

2. เพือ่เสรมิสรา้งภาวการณ์เป็นผูนํ้า ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ การสรา้งทมีงาน การทํางานเป็นทมี  

 ตลาดจนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนักสาธารณสขุ 

3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งจติสํานกึในจรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

การประยกุตแ์นวคดิและหลกัการทางการสาธารณสขุสูภ่าคปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จําลองเพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์

และปัญหาทางการสาธารณสขุในการยกระดบัสขุภาพของประชากร การบรูณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทางการสาธารณสขุเพือ่พัฒนา

วชิาชพีสาธารณสขุ จรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ การจัดกจิกรรมกลุม่สมัพนัธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม  และภาวะการเป็นผูนํ้า 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ การสรา้งทมีงาน และกลไกการสรา้งทมีงาน 
 

53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Health Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

2. สามารถวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการทรัพยากร การจัดทํางบประมาณ ในการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

3. สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการบรหิารในการจัดการระบบบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารถา่ยโอนสูก่ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

4. สามารถใชก้ระบวนการบรหิารในการสือ่สาร การประสานงาน การรายงานผลการดําเนนิงาน การควบคมุงาน รปูแบบและ

 เทคนคิในการบรหิารงานสาธารณสขุได ้

5. สามารถนําระบบขอ้มลูขา่วสารสาธารณสขุ การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรกิารและแนวโนม้ การบรหิาร 

 งานสาธารณสขุได ้

6. การประยกุตใ์ชห้ลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรใ์นการพัฒนาระบบการจัดบรกิารสาธารณสขุ เพือ่ตอบสนองอปุสงค/์อปุทาน

 ทางดา้นสาธารณสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
ทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุ การวางแผนการจัดองคก์ร การบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผลการดําเนนิงานและการจัดทํางบประมาณ การควบคมุงาน รปูแบบและเทคนคิในการบรหิารงาน

สาธารณสขุ ระบบขอ้มลูขา่วสารสาธารณสขุ การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารและแนวโนม้การบรหิารงานสาธารณสขุ  

การประยกุตใ์ช ้แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์ทีส่ง่ผลกระทบทางดา้นสาธารณสขุและสขุภาพอนามยัในการบรหิารพฒันา

งานสาธารณสขุตามการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
 

53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Community Health Planning  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

2. อธบิายกระบวนการวางแผนพฒันาสาธารณสขุของชาตแิละววิฒันาการ และการวางแผนพฒันาสาธารณสขุ 

 ของประเทศไทยได ้

3. จําแนกประเภทปัจจัยทีจํ่าเป็นตอ่การใชป้ระกอบการวางแผนงานสาธารณสขุได ้

4. อธบิายวธิกีารวเิคราะหส์ถานการณ์จากขอ้มลูขา่วสารสาธารณสขุหรอืความตอ้งการในการวางแผนงานสาธารณสขุ 

 ระดบันโยบาย ระดับกลวธิ ีและระดับปฏบิัตงิานสาธารณสขุได ้

5. อธบิายการวางแผนเพือ่การปรับปรงุการปฏบิตังิานสาธารณสขุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

6. อธบิายการวางแผนงานสาธารณสขุชมุชนได ้

7. อธบิายหลกัการดําเนนิงานตามแผนสาธารณสขุทีก่ําหนดไวไ้ด ้

8. อธบิายการควบคมุ กํากบั การนเิทศงาน และการประเมนิผลงานสาธารณสขุได ้

9. สามารถเขยีนรายงาน/โครงการ และประเมนิแผนงาน/โครงการได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผนงานสาธารณสขุ แนวคดิ หลกัการและกระบวนการวางแผนพฒันาสาธารณสขุของประเทศ

ไทย ปัจจัยทีใ่ชใ้นการวางแผนงานสาธารณสขุ การวเิคราะหส์ถานการณ์ การกําหนดปัญหา การกําหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลวธิ ี

ของแผนพฒันาสาธารณสขุ การวางแผนโครงการสาธารณสขุ การวางแผนเพือ่การปรับปรงุการปฏบิตังิานสาธารณสขุ การวางแผนงาน

สาธารณสขุชมุชน การปรับแผนงานสาธารณสขุเมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลง หลกัการดําเนนิงานตามแผนงานสาธารณสขุ การควบคมุ 

กํากบังาน การนเิทศงาน และการประเมนิผลแผนงาน/โครงการสาธารณสขุ 
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54101 วศิวกรรมพืน้ฐานสําหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Engineering for Occupational Health and Safety  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร ์และความรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมสาขาตา่งๆ   

2. สามารถอา่นแบบทางวศิวกรรมดา้นตา่งๆ  ได ้

3. สามารถประยกุตค์วามรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมสาขาตา่งๆ ในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูพ้ื้นฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร์ ความรูเ้ฉพาะดา้นวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมเคม ีและการอา่นแบบทางวศิวกรรม เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  

 

54102 การบรหิารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายแนวคดิของการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

2. กําหนดวธิกีารตรวจความปลอดภัย การขจัดอนัตราย การป้องกนัอบุตัเิหตแุละการสอบสวนอบุตัเิหตไุด ้

3. จัดระบบขอ้มลูขา่วสารความปลอดภัยได ้

4. จัดการอบรมและพฒันางานดา้นความปลอดภัยได ้

5. อธบิายหลกัควบคมุความสญูเสยีได ้

6. อธบิายหลกัการวางแผนและจัดทํารายงานทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยได ้

7. กําหนดวธิกีารประชาสมัพนัธแ์ละการรณรงคค์วามปลอดภัยในอตุสาหกรรมได ้

8. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดสวสัดกิารใหก้บัพนักงาน 

9. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง 

10. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดทําระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  และระบบการจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความหมายและคําจํากดัความของอบุตัเิหตแุละอบุตักิารณ์ แนวคดิและทฤษฎกีารเกดิอบุตัเิหตกุารวเิคราะหแ์ละสอบสวน 

การเกดิอบุตัเิหต ุการวเิคราะหค์วามสญูเสยี เทคนคิความปลอดภัยในการทํางานป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภัย หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของ

องคก์รดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย นโยบายดา้นความปลอดภัย การจัดสวสัดกิาร ระบบขอ้มลูงานและการจัดทํารายงานประจําปี

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั หลกัการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย และระบบ

การจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

54106 พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Toxicology and Occupational Medicine  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารทางพษิวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั  

 และความปลอดภัย 

2. สามารถประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพได ้

3. อธบิายแนวทางการใหก้ารชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แกผู่ป้ระสบอนัตรายจากสารพษิได ้

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะของงานอาชวีเวชศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาสมรรถภาพการทํางาน 

6. อธบิายสาเหตแุละลกัษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีได ้

7. สามารถวนิจิฉัยโรคจากการประกอบอาชพีในระดบัเบือ้งตน้ได ้

8. สามารถวางแผนการเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 หลกัการทางพษิวทิยา กระบวนการเป็นพษิของสารเคม ีกลไกและปฏกิริยิาของรา่งกายเมือ่ไดร้ับสารพษิ หลกัการทดสอบและ

การกําหนดมาตรฐานสารเคมใีนสิง่แวดลอ้มและในรา่งกายมนษุย ์ดชันอีนัตราย เครือ่งมอืวเิคราะห ์ดา้นพษิวทิยา สารเคมทีีส่ําคญัและ 

ใชก้นัมาก และมลพษิทีเ่กดิจากกจิการทางอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม การประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพ และการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

 ความรูด้า้นอาชวีเวชศาสตรใ์นการพฒันาสมรรถภาพการทํางาน การศกึษากลไกการทํางานของรา่งกายภายใต ้ สภาวะแวดลอ้ม

ทีม่ผีลตอ่ผูป้ระกอบอาชพี สาเหตแุละลกัษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี หลกัการวนิจิฉัย โรคเบือ้งตน้ ขัน้ตอนการตรวจ

พสิจูนโ์รคทีเ่กดิเนือ่งมาจากการประกอบอาชพี การเฝ้าระวงัสขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน และการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี 
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54109 การยศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Ergonomics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารทางดา้นการยศาสตร ์

2. สามารถจัดหรอืปรับปรงุสถานทีท่ํางาน สภาพการทํางาน และวธิกีารทํางานใหเ้หมาะสมตามหลกัการยศาสตรไ์ด ้

3. สามารถใหคํ้าแนะนําในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ใหเ้หมาะสมตามหลกัการยศาสตรไ์ด ้

4. สามารถประเมนิปัญหาสขุภาพดา้นรา่งกายและจติใจ เนือ่งจากการจัดสภาพการทํางานทีไ่มเ่หมาะสมทางดา้นการยศาสตร์

 และจติวทิยาในการทํางานได ้ 

5. สามารถประยกุตแ์นวทางในการคน้หาและแกไ้ขปัญหาดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการทํางานได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลกัการและวธิกีารทางดา้นการยศาสตร ์ความสามารถและขอ้จํากดัในการทาํงานของมนุษย ์การจัดหรอืปรับปรงุสถานที ่

ทํางาน สภาพการทํางาน และวธิกีารทํางานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงานและผูป้ฏบิตังิาน การออกแบบและการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ 

ใหเ้หมาะสมตามหลกัการยศาสตร ์ความเครยีดและความเมือ่ยลา้จากการทํางาน การประเมนิปัญหาสขุภาพดา้นรา่งกายและจติใจ 

เนือ่งจากการจัดสภาพการทํางานทีไ่มเ่หมาะสมทางดา้นการยศาสตร ์และจติวทิยาในการทํางาน แนวทางการแกปั้ญหาทางดา้นการยศาสตร์

และจติวทิยาในการทํางาน  

 

54111 ประสบการณว์ชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Occupational Health and Safety   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. สามารถนําแนวคดิและหลกัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. มคีณุธรรม จรยิธรรม มภีาวการณ์เป็นผูนํ้า มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถทํางานรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมี

 ประสทิธภิาพ 

3. สามารถคน้หา ประเมนิ และวางแผนแกไ้ขปัญหาอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในสถานประกอบการได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

การประยกุตแ์นวคดิและหลกัการทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยสูภ่าคปฏบิตั ิ มนุษยสมัพนัธข์องเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัย

ในการทํางานกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง การประสานงาน การนเิทศงาน การควบคมุคณุภาพงาน หลกัการเขา้ถงึและเทคนคิการสอนงาน การอบรม

คนงาน การประชาสมัพนัธง์านดา้นความปลอดภัย การบํารงุขวญัคนงาน การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทํางาน การทํางานเป็นทมี จรรยาวชิาชพี 

กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์การจัดทําโปรแกรมอาชวีอนามยัและความปลอดภัย การวเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาดา้นอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ และการสมัมนา/ปัญหาพเิศษดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  

 

54112 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาดดา้นงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Health System and Epidemiology for Occupational Health and Safety   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจวชิาการดา้นระบบสขุภาพทัว่ไป และการจัดระบบบรกิารสขุภาพในประเทศไทย 

2. อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งการดําเนนิงานระบบสขุภาพดา้นตา่งๆ  กบังานอาชวี อนามยัและความปลอดภัยได ้

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวทิยาการระบาดและสามารถประยกุตใ์ชใ้นงาน อาชวีอนามยัและความปลอดภัยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัระบบสขุภาพ และการจัดระบบบรกิารสขุภาพในประเทศไทย ความสมัพนัธร์ะหวา่งดําเนนิงานระบบสขุภาพ 

ดา้นตา่งๆ กบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย รวมทัง้ความรูพ้ืน้ฐานดา้นวทิยาการระบาดและการประยกุตใ์ชว้ธิกีารทางวทิยาการระบาด 

ในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  

 

54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Hygiene: Evaluation   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ ตระหนักสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีม่ผีลตอ่สขุภาพ 

2. อธบิายหลกัการประเมนิสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีม่ผีลตอ่สขุภาพได ้

3. อธบิายวธิกีารตรวจวดัและวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศ เสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภมูแิละความกดดนัอากาศ 

4. สามารถประเมนิสิง่แวดลอ้มในการทํางานได ้
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คําอธบิายชุดวชิา 

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม การตระหนักถงึลกัษณะและสภาพของสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีไ่มเ่หมาะสม 

และเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน การฝึกปฏบิตั ิการประเมนิการสมัผสัสิง่แวดลอ้มในการทํางานทีม่ผีลตอ่สขุภาพอนามยั 

ของผูป้ฏบิตังิานเครือ่งมอืตรวจวัดทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม หลกัการวธิกีารตรวจวัดและวเิคราะหต์ัวอยา่ง  อากาศ เสยีง แสงสวา่ง รงัส ี 

ความสัน่สะเทอืน อณุหภมู ิและความกดดนับรรยากาศ  

 

54114 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การควบคมุ (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Hygiene: Control   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายหลกัการทัว่ไปในการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางานได ้

2. อธบิายหลกัการออกแบบการทํางานและการตรวจสอบระบบระบายอากาศได ้

3.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพอากาศ เสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภมู ิและความกดดนั

 บรรยากาศ 

4. สามารถตรวจสอบการทํางานของระบบควบคมุสิง่แวดลอ้มตา่งๆ ได ้

5. อธบิายแนวทางการเลอืกใชแ้ละบํารงุรกัษาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลกัการทัว่ไปในการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการทํางาน หลกัการควบคมุคณุภาพอากาศ ระบบระบายอากาศ การควบคมุเสยีง  

แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภมูแิละความกดดนับรรยากาศ และการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคมุสิง่แวดลอ้ม 

รวมทัง้การใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

 

54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Law and Standards   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามเขา้ใจความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายและการใชก้ฎหมาย 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัมาตรการทางกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภัย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของ 

 ประเทศไทยและตา่งประเทศ 

3. อธบิายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารและบงัคบัใชก้ฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภัยทัง้ในประเทศและ

 ตา่งประเทศได ้

4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานสากลและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

5. สามารถระบหุนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการทํางานในการดําเนนิการดา้นอาชวีอนามยั  

 และความปลอดภัย รวมทัง้การจัดสวสัดกิารตามกฎหมายได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายและการใชก้ฎหมาย กฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภัยของประเทศไทย และกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยทีส่ําคญัของตา่งประเทศมาตรฐานสากล และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารและบงัคบัใชก้ฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภัยทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการทํางาน ในการดําเนนิการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย และ

การจัดสวสัดกิารตามกฎหมาย  

 

54116 เทคโนโลยคีวามปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Safety Technology   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบอาคารและการวางผงัโรงงานทีป่ลอดภัย 

2. อธบิายแนวทางในการบํารงุรักษาอาคารเพือ่ความปลอดภัยได ้

3. อธบิายแนวทางในเรือ่งการจัดการสขุาภบิาลโรงงานได ้

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทํางานอยา่งปลอดภยักบัเครือ่งจักรและอปุกรณ์ตา่งๆ  

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการปฏบิตังิานกบัสารไวไฟ และการป้องกนัอนัตรายจากอคัคภียั 

6. อธบิายแนวทางในการจัดทําแผนฉุกเฉนิได ้

7. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการขนยา้ยและการใชเ้ครือ่งจักรกลแทนกําลงัคน 
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คําอธบิายชุดวชิา 

การออกแบบอาคารและการวางผงัโรงงาน การบํารงุรกัษาอาคารเพือ่ความปลอดภัย การสขุาภบิาลโรงงาน การปฏบิตังิานกบั

เครือ่งจักร ระบบทอ่ความดนัอากาศ หมอ้ไอน้ํา และเครือ่งอดัอากาศ การใชแ้ละเก็บรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์การใชง้าน  การปฏบิตังิาน

กบัสารไวไฟ การป้องกนัอนัตรายจากอคัคภีัย การทําแผนฉุกเฉนิ ความปลอดภัยใน การขนยา้ยและการใชเ้ครือ่งจักรกลแทนกําลงัคน  

 

54117 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Mathematics  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรพ์ืน้ฐานทีจ่ะนําไปประยกุตใ์นสาขาวชิาทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพตอ่ไป 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเซต็และตรรกศาสตร ์ระบบจํานวน ความสมัพนัธฟั์งกช์นัพชีคณติ วธิเีรยีงสบัเปลีย่น วธิจัีดหมู ่ 

ความน่าจะเป็น เมทรกิ และดเีทอรม์นัินท ์ลมิติ และความตอ่เนือ่งอนุพนัธอ์นิทกิรัลและการประยกุต ์

 

54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Science Laboratory  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ดา้นฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา จลุชวีวทิยา 

และชวีเคมพีืน้ฐานทีส่ําคญัและทีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตก์ารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา จลุชวีวทิยา และชวีเคมพีืน้ฐานที่

สําคญั เพือ่นําไปใชใ้นงานดา้นอาชวีอนามยัความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลกัการ วธิกีารและการประยกุตก์ารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา จลุชวีวทิยา และชวีเคมพีืน้ฐาน 

ทีส่ําคญัและทีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม  

 

55302 วทิยาศาสตรใ์นการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Related Sciences in Thai Traditional Medicine  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง หนา้ทีข่องระบบตา่งๆ ของรา่งกายตามทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย 

อยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์

2. สามารถใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิาย อาการ อาการแสดงของโรคหรอืความผดิปกต ิตลอดจนการวนิจิฉัย การรักษา  

การสง่เสรมิสขุภาพ และการฟ้ืนฟสูภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถใชท้ฤษฎทีางวทิยาศาสตรอ์ธบิายองคค์วามรูอ้ ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรท์ีใ่ชอ้ธบิายความเป็นเหตเุป็นผลของการแพทยแ์ผนไทยในการตรวจวนิจิฉัย ใหก้ารรักษา การสง่เสรมิ

สขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ 

 

55303 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Medical Sociology and Anthropology  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เขา้ใจสภาพสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของมนษุย ์

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นไทย 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจววิฒันาการการใชภ้าษาและสือ่ในการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้น 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการแพทยพ์ืน้บา้นนานาชาตทิีเ่ป็นทางเลอืกในการดแูลสขุภาพ 

5. สามารถประยกุตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทยเ์พือ่การอนุรักษ์และสง่เสรมิภมูปัิญญา 

การแพทยแ์ผนไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ระบบความเชือ่เกีย่วกบัสขุภาพ ความเจ็บป่วย และการใชบ้รกิารสขุภาพ 

แบบแผนพฤตกิรรมทีม่ผีลตอ่การเจ็บป่วยเป็นโรคและวัฒนธรรมการดแูลสขุภาพ การสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นไทย ววิฒันาการการใช ้

ภาษาและสือ่ในการสบืทอดภมูปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้นนานาชาตทิีเ่ป็นทางเลอืกในการดแูลสขุภาพ วธิกีารอนุรกัษ์และสง่เสรมิภมูปัิญญา

การแพทยพ์ืน้บา้นโดยการประยกุตค์วามรูท้างสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย ์ 
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55305 ธรรมานามยั (6 หนว่ยกติ) 

 Dhamanamai  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัและวธิกีารใชธ้รรมะในการสง่เสรมิสขุภาพ 

2. สามารถประยกุตห์ลกัและวธิกีารธรรมานามยัเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานสาธารณสขุมลูฐาน 

3. มคีวามรู ้และเขา้ใจวธิกีารดแูลหญงิมคีรรภก์อ่นคลอด ขณะคลอดและหลงัคลอดตามหลกัธรรมานามยั 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิธรรมานามยั หรอืการสง่เสรมิสขุภาพแบบองคร์วม โดยเนน้กาย จติ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การประยกุตห์ลกัการดแูล

สขุภาพแบบธรรมชาต ิประกอบดว้ย กายานามยั ชวีติานามยั จติตานามยัเพือ่การดแูลสขุภาพในงานสาธารณสขุมลูฐาน และการผดงุครรภ์

แผนไทย 

 

55309 จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เขา้ใจและเห็นความสําคญัของคณุธรรมและจรยิธรรมในงานการแพทยแ์ผนไทย 

2. เขา้ใจหลกักฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถนําสาระสําคญัของจรรยาวชิาชพีและหลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทยไปประยกุตก์บั     

 การประกอบวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 คําอธบิายชุดวชิา  

คณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์

แผนไทยในการประกอบโรคศลิปะ การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา อาหาร เครือ่งสําอาง สถานพยาบาล วตัถมุพีษิและสิง่เสพตดิ พ.ร.บ. คุม้ครอง

และสง่เสรมิภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย  

 

55322 รา่งกายมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Anatomy and Physiology   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของรา่งกาย ในคนปกต ิ

2. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยา ของระบบตา่งๆ ของรา่งกาย ในภาวะเกดิพยาธสิภาพ 

3. สามารถตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล และใหคํ้าแนะนําเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคในระบบตา่งๆ ของรา่งกาย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ศกึษากายวภิาค สรรีวทิยาในคนปกตแิละในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาลและการใหคํ้าแนะนํา 

เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคของระบบกระดกู ขอ้ตอ่ ระบบกลา้มเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบ

ขบัถา่ย ระบบสบืพนัธุ ์ระบบตอ่มไรท้อ่ และระบบภมูคิุม้กนั 

 

55323 เภสชัพฤกษศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Pharmaceutical Botany  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการจําแนกพชืเป็นหมวดหมู ่

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจําแนกสว่นของพชื 

3. มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสารเคมทีีอ่อกฤทธิใ์นการบําบดัโรค 

4. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเพาะปลกู การขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพร 

5. มคีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งยาไทยและเทศ 

6. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารทําพพิธิภัณฑพ์ชื 

 คําอธบิายชุดวชิา  

สณัฐานวทิยาของพชื พฤกษานกุรมวธิาน การเพาะปลกู การขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพร สมนุไพรในงานสาธารณสขุมลูฐาน เภสชัพฤกษเคม ี

สารสําคญัในพชืสมนุไพร พพิธิภัณฑพ์ชื เครือ่งยาไทยและเทศ ขอ้มลูการวจัิยทางเภสชัพฤกษศาสตรท์ีส่ําคญั  
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55324 การฝึกปฏบิต้เิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มทีกัษะในการจําแนกพชืและเครือ่งยาไทยและเทศ 

2. มทีกัษะในการจัดทําพพิธิภัณฑพ์ชืและการขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพร 

3. มทีกัษะในการใช ้และการดแูลรักษาเครือ่งมอืปรงุยา 

4. มทีกัษะในการปรงุยาจากเภสชัวตัถใุนรปูแบบตา่งๆ และการควบคมุคณุภาพยา  

 คําอธบิายชุดวชิา  

การฝึกปฏบิตัทิางเภสชัพฤกษศาสตร ์การดเูอกลกัษณ์ทางมหาทศันท์ัง้พชืสดและแหง้ การสํารวจป่าศกึษาพชืสมนุไพร การเก็บตวัอยา่ง

พชืสมนุไพร การจัดทําพพิธิภัณฑพ์ชื การขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพร การใช ้ การดแูลรกัษาเครือ่งมอืปรงุยา การควบคมุคณุภาพยา การเตรยีมเภสชัวตัถ ุ

ศลิปะในการปรงุยารปูแบบตา่งๆ  การแตง่ส ีกลิน่ และรส 

 

55325 นวดแผนไทย 1  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Massage I   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและจําแนกความแตกตา่งหลกัและวธิกีารนวดแผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎพีืน้ฐานการนวดไทย 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ และการนวดเพือ่การรักษาโรค  

 คําอธบิายชุดวชิา  

ประวตัคิวามเป็นมาของการนวด กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยาสําหรับการนวด ทฤษฎพีืน้ฐานการนวดไทย  หลกัและวธิกีาร

นวดแผนไทย แบบราชสํานัก แบบเชลยศกัดิ ์ภมูปัิญญาพืน้บา้น การนวดสว่นตา่งๆ ของรา่งกาย การนวดเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ การนวด

เพือ่การบําบดัโรค  

 

55326 ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Thai Traditional Medicine   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหต้ระหนักในความสําคญัและมทีกัษะในการบรหิารองคก์ารและการทํางานเป็นทมี 

2. เพือ่ใหม้กีารพฒันาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

3. เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการและองคค์วามรูท้างการแพทยแ์ผนไทยในการแกไ้ขปัญหาการปฏบิตังิานในลกัษณะ 

 บรูณาการอยา่งเป็นระบบ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

การประยกุตแ์นวคดิทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัการบรหิารองคก์ารและการทํางานเป็นทมี ในการปฏบิตังิานการแพทยแ์ผนไทย  

การสรา้งเสรมิคณุธรรมและจรรยาวชิาชพี การใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาและพฒันาการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ ตามกจิกรรมที ่

กําหนดใหใ้นลกัษณะบรูณาการความรูท้างการแพทยแ์ผนไทย  

 

55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Midwifery  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์

2. สามารถประยกุตอ์งคค์วามรูด้า้นผดงุครรภแ์ผนไทย ในการวนิจิฉัยการตัง้ครรภ ์การทําคลอดปกต ิการดแูลมารดาและทารก

 ระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด  

 คําอธบิายชุดวชิา  

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์การปฏสินธแิละการตัง้ครรภ ์การวนิจิฉัยการตัง้ครรภ ์การปฏบิตัตินของหญงิ 

มคีรรภ ์การทําคลอดปกตติามหลกัการแพทยแ์ผนไทย วธิกีารดแูลมารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด และวฒันธรรม

ความเชือ่เกีย่วกบัการเกดิ การอยูไ่ฟ และการปฏบิตัตินของมารดาหลงัคลอด  
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55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy I  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัเภสชักรรมแผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัเภสชัวตัถ ุ

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัสรรพคณุเภสชั 

 คําอธบิายชุดวชิา  

จรรยาเภสชั หลกัเภสชักรรม 4 ประการ การใชย้าสมนุไพร ยาจากสมนุไพร บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิบญัชยีาสามญัประจําบา้น สมนุไพร 

ในการสาธารณสขุมลูฐาน สมนุไพรทีม่พีษิ เภสชัวตัถสุรรพคณุเภสชั รสของตวัยาและรสยาประธาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งรสยากบัธาต ุ 

อตุ ุอาย ุและกาล 

 

55329 นวดแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Massage II   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบําบดัโรค 

2. สามารถนวดเพือ่การบําบดั ตามกรรมวธิหีรอืศาสตรท์างดา้นการนวดแผนไทยได ้

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลกัการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบําบดัโรค การตรวจ การวนิจิฉัย การวเิคราะหส์มฏุฐาน การเทยีบเคยีงอาการและโรคกบั

ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก วธิกีารรักษา การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การสง่ตอ่ผูป่้วยการใชย้าสมนุไพร

ประกอบการนวด 

 

55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Massage  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย การตรวจประเมนิ การวนิจิฉัยและการบําบดัโรคดว้ยศาสตรท์าง  

 การนวดแผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบนัทกึขอ้มลู และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล  

 คําอธบิายชุดวชิา  

การฝึกปฏบิตัดิว้ยศาสตรท์างการนวดแผนไทย เกีย่วกบัการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิทางดา้นการนวด  

การวนิจิฉัย การบําบดัโรค การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบนัทกึขอ้มลู งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วย ทัง้ใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

 

55331 เวชกรรมแผนไทย 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Therapy I  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจจรรยาแพทยแ์ละศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู ้และทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทยตามคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ปรัชญา แนวคดิและทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย จรรยาแพทย ์องคค์วามรูแ้ละสาระสําคญัในคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย และศพัท์

ทางการแพทยแ์ผนไทย 

 

55332 เวชกรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Therapy II  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. สามารถประมวลและบรูณาการองคค์วามรู ้จากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย 

2. สามารถเขา้ใจหลกัการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 

3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก  
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 คําอธบิายชุดวชิา  

การประมวลองคค์วามรู ้และบรูณาการจากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย หลกัการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย การตรวจ 

การวนิจิฉัย การวเิคราะหส์มฏุฐาน การบําบดัโรค การป้องกนัโรค  การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การสง่ตอ่ผูป่้วย และการเทยีบเคยีงอาการ 

และโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก  

 

55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Therapy  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย การวนิจิฉัย และการบําบดัโรคดว้ยศาสตรท์างการแพทยแ์ผนไทย 

2. มทีกัษะในการป้องกนัโรค การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบนัทกึขอ้มลู  และการสง่ตอ่ผูป่้วยในสถานพยาบาล และ 

สถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

การฝึกปฏบิตัดิว้ยศาสตรท์างเวชกรรมแผนไทย เกีย่วกบัการซกัประวตั ิการตรวจรา่งกาย การวนิจิฉัย การบําบดัโรค การป้องกนัโรค 

การฟ้ืนฟ ูการใหคํ้าแนะนํา การบนัทกึขอ้มลู งานเวชระเบยีน การสง่ตอ่ผูป่้วยทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

 

55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy II  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัคณาเภสชั 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัเภสชักรรม 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการรา้นยา 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารผลติยาแผนไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

คณาเภสชั จลุพกิดั พกิดัยา มหาพกิดั และพกิดัพเิศษโครงสรา้งตําหรับยาและการวเิคราะหย์าไทย มาตราชัง่ตวง วดั  

หลกัเภสชักรรม หลกัการปรงุยาใหม้สีรรพคณุด ีการทําใหต้วัยามพีษินอ้ยลง (การสะต ุประสระและฆา่ฤทธิ)์ การเก็บรกัษายาทีป่รงุแลว้  

การกําหนดอายยุา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติและการปรงุยาการใชอ้ปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชป้รงุยาและการเก็บรักษา การจา่ยยาแผนไทย 

การบรหิารรา้นยาแผนไทย การขึน้ทะเบยีนตําหรับยาแผนไทย หลกัการและวธิกีารผลติยาแผนไทยในระดบัอตุสาหกรรม การควบคมุ

คณุภาพวตัถดุบิ การควบคมุคณุภาพกระบวนการผลติยาสําเร็จรปู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมนุไพร การวจัิยทางดา้นเภสชักรรมแผนไทย  
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