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า า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลตามปณิธานของ

มหาวิทยาลยัทีว่่า “อยู่ท่ีไหนก็เรยีนได้ เรยีนทางไกลกับ มสธ.” ดงัน้ัน บคุลากรสาธารณสขุไมว่่าจะอยู่ส่วนใด

ของประเทศก็มีโอกาสเรียนได้โดยไม่ต้องแยกชีวิตการทำางานและการเรียนออกจากกัน อีกท้ังเป็นการพัฒนา

บุคลากรสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะสามารถสนองนโยบาย 

ของรัฐบาลและความต้องการของประเทศชาติ รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ

แสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ เพื่อนำาไปพัฒนาประเทศชาติให้ประชาชนชาวไทย 

มีสุขภาพดีถ้วนหน้าต่อไป

                                                                                  

                                              

             

              (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)

                         ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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วามร ยว ั สาขาวิชาวิทยา าส รสุข า

. หลักการแล หต ล
ปัจจุบันนโยบายของรัฐได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทยังมีความจำาเป็น 

ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจะนำาไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนชาวไทยอันจะ

ก่อให้เกิดภาวะสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันผู้ผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนัก

ในเป้าหมายดังกล่าวนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให ้

มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จึงได้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข และกลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลที่สำาคัญคือ บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพประเภทต่างๆ ยังมีความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องอยู่เป็นจำานวนมาก 

ประกอบกับปัจจุบันนโยบายของรัฐต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพตนเองหรือทาง

ด้านทักษะวิชาชีพและการพัฒนาด้านอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการนำามาผสมผสานกับ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอันจะนำา 

ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

หลกัสตูรตา่งๆ ของสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพทีเ่ปดิสอนมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและ

สำานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (เดมิชือ่ สำานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา) ได้พิจารณาอนุมัติ/ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว ดังนี้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรองว่าหลักสูตรนี้มีรายวิชาที่มีองค์ความรู้และทักษะที่เพียงพอ เหมาะสม

ต่อการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหนังสือท่ี สธช. ๕๕/๒๕๖๐ ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 



หลักสูตรการศึกษา2

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองสถาบัน 

การศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย

. วัต ร สง
2.1วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานดังนี้

1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการแพทย์แผนไทย

ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรมและจริยธรรม  

2) เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ

การแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและสามารถนำามาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนางาน 

ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการแพทย์แผนไทย 

3)  เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการดา้นสาธารณสขุ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั และการแพทย์

แผนไทย

4)  เพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาไทย     

2.2วัตถุประสงค์เฉพาะ
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1)  เปน็ผูน้ำาวชิาชพีสาธารณสขุ มคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ทีแ่สดงออก

ในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

2)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ความรู ้

สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

3)  มีทักษะในการคิด ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระบบสังคมและสุขภาพบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน เพื่อวางแผน ดำาเนินการ ควบคุมกำากับและประเมินผล

4)  มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บำาบัดโรคเบื้องต้น ฟื้นฟูสภาพ และบริการ

วิชาการสาธารณสุขแก่ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ 

5)  มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และเลือกใช้ผลวิจัย

และ/หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

6)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1)  เป็นผู้นำาในการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานท้ังภาครัฐ 

และเอกชน

2)  มีความรู้ความสามารถในการตระหนักถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และดำาเนินการ 

แก้ปัญหาในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้      

3)  สามารถนำาความรู้และผลการวิจัยในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์

ในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

4)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำาในการประกอบวิชาชีพ 

5)  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และบำาเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและ

ส่วนรวม 

6)  เพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

7)  บูรณาการความรู้ด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพสาขา

ต่างๆ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ดังนี้

1) มีความรอบรู้และทักษะในศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยรวมทั้งพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2) สามารถให้การบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างเป็นองค์รวมโดยใช้ศาสตร์และ 

ศิลป์ทางการแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

3) มคีณุธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัตินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม

โดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบเพือ่การแกป้ญัหา มคีวาม

สนใจใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

5) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

6) มมีนษุยสมัพนัธท์ีด่ ีมภีาวะผูน้ำา สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถทำางานเปน็ทมี 

กับสหวิชาชีพและชุมชน
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. กรรมการ ี รึกษา ร จำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น

เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผล และบริการทางวิชาการในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1)  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ประธานกรรมการ

2)  อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล กรรมการ

3)  อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ

4)  อาจารย์ นายแพทย์สมชัย  นิจพานิจ กรรมการ

5)  อาจารย์ นาวาตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ กรรมการ

6)  อาจารย์ศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์ กรรมการ

7)  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)

8)  เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ปธานิน  แสงอรุณ)     

 

. กรรมการ ร จำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภา

มหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1)  รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย  ประธานกรรมการ

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ  รองประธานกรรมการ

3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล กรรมการ

4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  เสรีวัฒน์  กรรมการ

5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช  ชาลีผาย  กรรมการ

6)  อาจารย์ ดร.ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์  กรรมการ

7)  อาจารย์อนัญญา  ประดิษฐปรีชา  กรรมการ

8)  อาจารย์ ดร.ปธานิน  แสงอรุณ  กรรมการและเลขานุการ

9)  หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวฉันทนา  บุญประภาศรี)
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. าจาร ้รั ิดชอ หลักสตร
5.1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ธีระวุธ  ธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส.บ., วท.ม., ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พรทิพย์  กีระพงษ์, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยมหิดล

สมโภช  รติโอฬาร, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด), 

 M.P.H.M. (Primary Health Care Management), 

 ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

สุณัฐชา  เผ่าพงษ์ศิลป์, อาจารย์ ส.บ., ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อดิศักดิ์  สัตย์ธรรม, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.P.H. (Public Health Education)  

 Dr.P.H. (Health Promotion Edu.)

 University of South Carolina

อนัญญา  ประดิษฐปรีชา, อาจารย์ วท.บ., ส.ม. (โภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ)  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปธานิน  แสงอรุณ, อาจารย์ ดร. วท.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),

 วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม),

 Ph.D. (Global Environmental Health Sciences) 

 Tulane University

วรวิช  นาคแป้น, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.S. (Risk Control), 

 Ph.D. (Industrial Hygiene)  

 University of Cincinnati

สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.,  วท.ม.  (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย),  

 Ph.D. (Public Health with specialization in 

 Environmental and Occupational Health)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิรดี  ศรีโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย), 

 Ph.D. (Environmental and Occupational Health)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.3หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

กิตติ  ลี้สยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (แพทย์แผนไทยประยุกต์), 

 วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฑารัตน์  เสรีวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), 

 วท.บ., วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุญญารัช  ชาลีผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), 

 วท.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

พวงผกา  ตันกิจจานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์),

 วท.บ., ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ), 

 วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดิศักดิ์  สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์),

 วท.บ., ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. าจาร ร จำาสาขาวิชา 
กิตติ  ลี้สยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), 

 วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กุลฑลีย์  บังคะดานรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

 ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล 

กุลธิดา  บรรจงศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 

 Ph.D. (Environmental Engineering) 

 Griffith University

จุฑารัตน์  เสรีวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), 

 วท.บ., วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธีระวุธ  ธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส.บ., วท.ม., ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิตยา  เพ็ญศิรินภา, รองศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

 ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

บุญญารัช  ชาลีผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), 

 วท.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (ปรสิตวิทยา), 

 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปธานิน  แสงอรุณ, อาจารย์ ดร. วท.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),

 วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรทิพย์  กีระพงษ์, รองศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยมหิดล

พรสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม), 

 Ph.D. (Global Environmental Health Sciences) 

 Tulane University 

พวงผกา  ตันกิจจานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์),

 วท.บ., ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ), 

 วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มยุรินทร์  เหล่ารุจิสวัสดิ์, อาจารย์ สพ.ญ. สพ.บ., วท.บ., ส.บ., ส.ม., 

 มหาวิทยาลัยมหิดล

วรวิช  นาคแป้น, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.S. (Risk Control), 

 Ph.D. (Industrial Hygiene)  

 University of Cincinnati

วรางคณา  จันทร์คง, รองศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

 ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ศริศักดิ์  สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), 

 Dip. Food Toxicology, Post. Grad. Biosensor, 

 วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา)

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ศรุดา  จิรัฐกุลธนา, อาจารย์ วท.บ., M.Sc. (Human Factors & Ergonomics)  

 University of Nottingham

สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),

 วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุณัฐชา  เผ่าพงษ์ศิลป์, อาจารย์ ส.บ., ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย), 

 Ph.D. (Public Health with specialization in 

 Environmental and Occupational Health) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดิศักดิ์  สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์),  

 วท.บ., ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนัญญา  ประดิษฐปรีชา, อาจารย์ วท.บ., ส.ม. (โภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ)  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อภิรดี  ศรีโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย),  

 Ph.D. (Environmental and Occupational Health) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรวรรณ  น้อยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อารยา  ประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.ม., สค.ม., วท.ด. (สาขาวิจัยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกพล  กาละดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.บ., ส.ม. (ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. าจาร พิ ศษ ร จำาสาขาวิชา
พาณี  สีตกะลิน, รองศาสตราจารย์ ดร. ป.พยาบาลและอนามัยชั้นสูง, 

 M.S. (Health Care Systems Management),

 Dr.P.H., University of Wollongong

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน  

ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

8. หลักสตร ี ดสอ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ

8.1  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

8.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8.3  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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9. ำาแ ำา การวางแ การศึกษา
9.1  นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม

หลักสูตรหรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำาหนดหรือจะเลือกศึกษา

เพียงบางชดุวิชาก็ได้ ท้ังนี ้ควรเลอืกศึกษาชดุวชิาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ 

(ชุดวิชาบังคับ) ก่อนแล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง

9.2  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน และชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย นกัศกึษา

ต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

9.3  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา  

แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา

9.4การเลือกแผนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดแบ่งออกเป็น3แผนการศึกษา

ดังนี้

 แผนการศึกษาก1จัดการศึกษารูปแบบเดิมโดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค

(หน่วยที่ 1-15) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาของชุดวิชา 

 แผนการศึกษาก2จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่ง

การสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15) 

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาของชุดวิชา 

  แผนการศึกษาก3จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียน

และใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาค

ในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาของชุดวิชา
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แผน

การ

ศึกษา

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

กลางภาค

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

ปลายภาค
สอบซ่อม

แผนก1 หน่วยที่1-15

คาบสอบที่ 1 
เวลา 9.00-12.00 น.

คาบสอบที่ 2 
เวลา 13.30-16.30 น.

หน่วยที่ 
1-15

แผนก2 หน่วยที่1-7

คาบสอบที่ 1  
เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2 
เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3 
เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4 
เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยที่8-15

คาบสอบที่ 1 
เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2 
เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3 
เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4 
เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยที่ 
1-15

แผนก3 ช่วงที่ 1 
มีคะแนนเก็บ 
20 คะแนน

หน่วยที่1-7

คาบสอบที่ 1 
เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2 
เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3 
เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4 
เวลา 15.00-16.30 น.

ช่วงที่ 2 
มีคะแนนเก็บ 
20 คะแนน

หน่วยที่8-15

คาบสอบที่ 1 
เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2 
เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3 
เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4 
เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยที่ 
1-15

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788)

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน และการเลือกแผนการศึกษา

1) นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามชว่งเวลาทีม่หาวทิยาลยั

กำาหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำาหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้วชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำาหนด

ให้เป็นแผนการศึกษา ก1
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3) กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนนั้นจะ

ถูกกำาหนดเป็นแผนการศึกษา ก1

4) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำาหนดให้เลือก

แผนการศึกษาไปแล้วจะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้น

จะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

5) นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 สำาหรับนักศึกษา

ลักษณะพิเศษ นักศึกษาที่สอบสนามสอบต่างประเทศ นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง และนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร จะถูกกำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น 

6) ชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวิชาทั่วไป

(เน้นทฤษฎีเพียงอย่างดียว) สำาหรับชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทาง

ด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะถูกกำาหนดให้เป็น

แผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

9.5   หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งในการสอบไล่ ทางมหาวิทยาลัยเปิด

โอกาสให้ลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมได้อีกครั้งหนึ่งทุกชุดวิชาภายในภาคการศึกษาเดียวกัน

9.6   สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อนเพื่อเป็น 

การปูพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้นก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54128 

เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

9.7   สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ในภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาต้องมีการฝึกงานภาคสนามวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบกิจการ

9.8    ชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้าสอบภาคทฤษฎีและเข้ารับการฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด ได้แก่

 1) ชุดวิชา  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

 2) ชุดวิชา  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

    (ไม่มีภาคทฤษฎี)

 3) ชุดวิชา  54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 4) ชุดวิชา  54132  เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

 5) ชุดวิชา  54135   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

    สภาพแวดล้อมในการทำางาน

 6) ชุดวิชา  54188 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 7) ชุดวิชา  55203  จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 8) ชุดวิชา  55204  เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย
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 9) ชุดวิชา  55322 ร่างกายมนุษย์

 10) ชุดวิชา  55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 11) ชุดวิชา  55325 นวดแผนไทย 1

 12) ชุดวิชา  55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

 13) ชุดวิชา  55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 14) ชุดวิชา  55329 นวดแผนไทย 2

 15) ชุดวิชา  55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 

 16) ชุดวิชา  55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 17) ชุดวิชา  55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 18) ชุดวิชา  55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 

 19) ชุดวิชา  55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 20) ชุดวิชา  55401  การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

 21) ชุดวิชา  55402  ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย

9.9 สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการไหว้ครู 

ในภาคต้นของปีการศึกษาแรก ซึ่งนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในภาคปลายจะต้องเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 

ในภาคต้นของปีการศึกษาถัดไป

9.10  สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55324 

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55328 เภสัชกรรม

แผนไทย 1 และ 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ก่อนส่วนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55330 

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1 และชุดวิชา 55329  

นวดแผนไทย 2 ก่อนส่วนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 

ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1 และชุดวิชา 55332 เวชกรรมแผนไทย 2 ก่อน

9.11ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณี

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำาไว้ ขอให้

นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาใน

ภาคการศกึษาตา่งๆและตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนัเนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนญุาตใหน้กัศกึษา

เข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
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9.12  หากนกัศกึษามปีญัหาเกีย่วกบัเนือ้หาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนตา่งๆ วธิกีารศกึษา

ชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail หรือกระดาน

สนทนา ตามที่อยู่นี้

ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2503 3610 หรือ 0 2504 8051

โทรสาร 0 2503 3570 หรือ e-Mail: hsoffice@stou.ac.th หรือ

กระดานสนทนา http://www.stou.ac.th/forum/display forum topics.asp?ForumID=11

9.13  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/ 

การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน 

คำานำาหน้าชื่อ-ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่  การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา  

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพ

นักศึกษา การขอรับใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษา 

ในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักทะเบียน

และวัดผลได้ โดยเขียนใบคำาร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

สำานักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6 

โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th

หมายเหตุ   แบบฟอรม์ใบคำารอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้ นกัศกึษาสามารถสำาเนาแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้ากคูม่อืนกัศกึษา 

 หรือ download ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/Form/default.asp
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น หลักสตรสาธาร สขศาสตร ั ิต วิชา อกสาธาร สขชมช

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

ชอ ริ า
ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

อักษรย่อ ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health (Community Public Health)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.P.H. (Community Public Health)

สม ัติของ ้ ข้าศึกษา
 คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

   กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสำานักงาน ก.พ. รับรองและวุฒิการศึกษา 

   ที่สภาวิชาชีพรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้นๆ

 วุฒิการศึกษา

 1)  สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ก ู า าล) ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา

ตอนต้นและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.วิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร  

ป.ผู้ช่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัยจบก่อนปี 2525) 

ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือปีที่ 1] หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ที่มิใช่ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มิใช่ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือ

5)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

6)  สำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรหรอือนปุรญิญาทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(เชน่ รงัสเีทคนคิ 

เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับจาก

ผู้สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ

7)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน 

(เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ก

กรร ู ก ก ) ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาใน

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
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น 8) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง  

ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

 9)  สำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรหรอือนปุรญิญาทางสาธารณสขุศาสตรแ์ตไ่มใ่ชส่าธารณสขุ

ศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ซึ่งรับจาก

ผู้สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

10) สำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรทางการพยาบาล หลกัสตูร 2 ป ีซึง่รบัจากผูส้ำาเรจ็การศกึษา

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 หรือสำาเร็จ 

การศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือเวชกรรมฟื้นฟู หรือ 

11)  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง หรือ

12)  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์  

ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ) หรือ

13)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุข

ชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สำาเร็จ 

การศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ

14)  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น 

สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ

15)  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง 

หรือ 

 16) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญา

ทางการพยาบาลหรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ชั้น 1 หรือสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล 

ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
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1. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 1)-4) 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3-5   18-30

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 108

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22-24	 	132-144

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3-5ชุดวิชา(18-30หน่วยกิต)

 1) สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 1)-2) ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 5 ชุดวิชา ได้แก่

  ั ั า

  10103 ทักษะชีวิต

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา 

  10152 ไทยกับสังคมโลก

  ล ล ก า าก าต

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 2) สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ3-4)

  2.1 สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม ให้ศึกษา 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่

  ั ั า

  10121   อารยธรรมมนุษย์

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา 

  ล ล ก า าก าต

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

   ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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น  2.2 สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

 ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่

  ั ั า

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา 

  ล ล ก า าก าต

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  2.3 สำาเรจ็การศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อุตสาหกรรม 

 ท่องเท่ียว ศิลปกรรม ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 ชุดวิชา ได้แก่

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา 

  2.4 สำาเรจ็การศกึษา ปวส. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม 

 เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ให้ศกึษาหมวดวิชาศกึษา 

 ทั่วไป 3 ชุดวิชา ได้แก่

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

   ข.หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

      พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา 

    50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

    50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

    52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

    52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

    54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

      วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา 

    50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

    52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค   

    
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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น     52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

    52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

    52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

    52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข*

    52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

    52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน**

    52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

    52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

   ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

    ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

 

2. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 5)-9)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2 12

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 120

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป2ชุดวิชา(12หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

  10152 ไทยกับสังคมโลก

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 5 ชุดวิชา 

  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

  54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์**

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 **  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข*

  52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน**

  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

  52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3.  สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 10)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2 12

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 108

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป2ชุดวิชา(12หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

  10152 ไทยกับสังคมโลก

  

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 **  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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น   ข.หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 4 ชุดวิชา 

  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

   วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา 

  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข*

  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน**

  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

  52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

 4.  สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 11)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 20		 120

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 **  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา 

  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

  54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

   วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา 

  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข**

  52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน*

  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

  52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ  

 **  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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5. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 12)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 108

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 4 ชุดวิชา 

  50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

   วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา

  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข*

  52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน**

  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

  52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 **  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

6. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 13)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 72

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ12ชุดวิชา(72หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 2 ชุดวิชา

  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

   วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา 

  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข*

  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

  52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

7. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 14)-15)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 78

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 1 ชุดวิชา 

  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา 

  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข*

  52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน**

  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

  52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 **  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

8. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 16)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 1 ชุดวิชา 

  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา

  50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

  52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข*

  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

  52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

   

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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1. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 1)-2)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103

10141

50101

ทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

1 ต้น

ปลาย  10152   ไทยกับสังคมโลก 

 50102   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10161    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10103    ทักษะชีวิต

10141    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

   และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

50102    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2 ต้น 52205

52302

54118

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์* 

2 ต้น 10152

50101

52306

ไทยกับสังคมโลก 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปลาย 50103

52203

-----

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 52306

52313

52314

 การทำางานชุมชน

 ด้านสาธารณสุข

 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

3 ต้น 52205

52302

54118

 การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*  

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 52404

52406

52407

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

3 ต้น 52313
52314
52404

สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค
เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ
และการส่งต่อ

ปลาย 52402

52405

-----

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151
52407

ไทยศึกษา
การวางแผนและประเมินผล
งานสาธารณสุข

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111
10161

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5 ต้น 5 ต้น 52402

52405

52406

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

การบรหิารงานสาธารณสขุและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121
10131
10141

50101

อารยธรรมมนุษย์1,2

สังคมมนุษย์2

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต1

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1,2

1 ต้น

ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10121
10131
10141

50102

 อารยธรรมมนุษย์1,2

 สังคมมนุษย์2

 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต1

 วิทยาศาสตรชีวภาพ1,2

2 ต้น 52205

52302

54118

การสาธารณสุขและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

2 ต้น 50101
52306

 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข

ปลาย 10151
50103

52203

ไทยศึกษา
สถิติและการวิจัยสำาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปลาย 50103

52203
-----

 สถิติและการวิจัยสำาหรับ
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 52306

52313
52314

การทำางานชุมชน
ด้านสาธารณสุข
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

3 ต้น 52205

52302

54118

 การสาธารณสุขและ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 วิทยาการระบาดและ
 การควบคุมโรค
 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

ปลาย 52304
52305
52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยครอบครัวกับ
งานสาธารณสุข

ปลาย 52304
52305
52312

 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 อนามัยครอบครัวกับ
 งานสาธารณสุข

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
    1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตกรรม
    2 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 52404

52406

52407

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูสภาพ

และการส่งต่อ

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

4 ต้น 52313

52314

52404

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูสภาพ

และการส่งต่อ                                                                            

ปลาย 52402

52405

-----

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151

52407

ไทยศึกษา

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5 ต้น 5 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

52405 การฝึกงานวิชาชีพ

 สาธารณสุขในชุมชน*

52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ

 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

3. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 4)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์1,2

10131 สังคมมนุษย์2

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต1

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1,2

1 ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

 2 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 50102

-----

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121

10131

10141

50102

  อารยธรรมมนุษย์1,2

  สังคมมนุษย์2

  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

  และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต1

  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1,2

2 ต้น 52205

52302

54118

การสาธารณสุขและ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

2 ต้น 50101

52306

52406

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปลาย 50103

52203

-----

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 52306

52313

52314

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

3 ต้น 52205

52302

54118

การสาธารณสุขและ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

 2 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 52404

52406

52407

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูสภาพ

และการส่งต่อ

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

4 ต้น 52313

52314 

52404

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ

ปลาย 52402

52405

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

ปลาย 10151

52407

ไทยศึกษา

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

5 ต้น 5 ต้น 52402

52405

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

4. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 5)-9)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 50101

52302

54118

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

1 ต้น

ปลาย 10152

50103

52305

ไทยกับสังคมโลก 

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา  

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่ ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 52205

52313

52406

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

2 ต้น 50101

52306

52406

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย 10151

52203

52304

ไทยศึกษา  

อนามัยสิ่งแวดล้อม

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

3 ต้น 52306

52314

52404

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ

3 ต้น 52205

52302

54118

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

ปลาย 52312

-----

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 52407

-----

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 52402

52405

52407

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

4 ต้น 52313

52314

52404

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูสภาพ

และการส่งต่อ

ปลาย ปลาย 10152

52402

52405

ไทยกับสังคมโลก 

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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5.  สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 10)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
1 ต้น 50101

52302

52313

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1 ต้น

ปลาย 10152

50103

52305

 ไทยกับสังคมโลก

 สถิติและการวิจัยสำาหรับ

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 อาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา 

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ต้น 52205

52306

52314

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

2 ต้น 50101

52306

52314

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ปลาย 10151

52203

52304

ไทยศึกษา 

อนามัยสิ่งแวดล้อม

โภชนศาสตร์สาธารณสุข 

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

3 ต้น 52406

52407

-----

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 52205

52302

52313

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ปลาย 52312

52402

52405

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

ปลาย 10152

52405

-----

ไทยกับสังคมโลก

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 4 ต้น 52402

52406

52407

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

6.  สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 11)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 50101

52302

54118

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

1 ต้น

ปลาย 50102

50103

 -----

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ต้น 52205

52306

52314

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  

2 ต้น 50101

52313

54118

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์*

ปลาย 10151

52203

52304

ไทยศึกษา

อนามัยสิ่งแวดล้อม

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 52313

52404

52406

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

3 ต้น 52205

52302

52314

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ปลาย 52305

52312

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ปลาย 50102

52407

-----

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 52402

52405

52407

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

 

4 ต้น 52306

52404

52406

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ

การบริหารงานสาธารณสุขและ 

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย ปลาย 52402

52405

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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น 7. สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 12)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 52205

52302

52313

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1 ต้น

ปลาย 50102

50103

52312

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ปลาย 10151

50103

 

52203

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ต้น 10151

52306

52314

ไทยศึกษา

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

2 ต้น 52205

52306

52314

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ปลาย 52203

52304

52305

อนามัยสิ่งแวดล้อม

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

ปลาย 52304

52305

52312

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

3 ต้น 52404

 

52406

-----

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูสภาพ

และการส่งต่อ

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 52302

52313

52404

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 52402

52405

52407

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ปลาย 50102

52407

-----

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 4 ต้น 52402

52405

 

52406

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

8.  สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 13)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 50101

52302

52313

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1 ต้น

ปลาย 50103

52305

52312

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ต้น 52306

52314

52407

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

2 ต้น 50101

52306

52314

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151

52203

-----

ไทยศึกษา

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 52305

52312

-----

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

อนามัยครอบครัวกับ

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 52402

52406

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

3 ต้น 52302

52313

52406

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย ปลาย 52402

52407

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

9.  สำาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติ ข้อ 14)-15)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 52205

52302

52313

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1 ต้น

ปลาย 50103

52203

52305

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา 

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 52306

52314

52404

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ 

2 ต้น 52205

52306

52314

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ปลาย 10151

52407

-----

ไทยศึกษา 

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 52305

52407

-----

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 52402

52405

52406

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

3 ต้น 52302

52313

52404

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรค

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ

ปลาย ปลาย 52402

52405

52406

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การฝึกงานวิชาชีพ

สาธารณสุขในชุมชน*

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 52205

52302

52313

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

1 ต้น

ปลาย 50103

52203

52305

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

ปลาย 10151

50103

52203

ไทยศึกษา 

สถิติและการวิจัยสำาหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ต้น 10151

52306

52406

ไทยศึกษา 

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 

2 ต้น 52205

52306

52406

การสาธารณสุขและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำางานชุมชน

ด้านสาธารณสุข

การบริหารงานสาธารณสุขและ

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย 52402

52407

-----

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 52305

52407

-----

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

การวางแผนและประเมินผล

งานสาธารณสุข

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 52302

52313

52402

วิทยาการระบาดและ

การควบคุมโรค   

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
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หลักสตร รั รง พ.ศ. 
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หลักสตรวิ าศาสตร ั ิต

วิชา อกอาชีวอ ามั แล วาม ลอด ั
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชอ ริ า
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

อักษรย่อ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Occupational Health and Safety)

สม ัติของ ้ ข้าศึกษา
1) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือ

5) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

7) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ

8) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี
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รงสร้างแล รา ล อี ดของหลักสตร

1.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 

 ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  14  84

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15		 90

 (2)  รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151   ไทยศึกษา 

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

    พื้นฐานวิชาชีพ 1 ชุดวิชา 

  54119  สถิติและการวิจัยสำาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา 

  54122  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข     

  54124  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด  

  54125  การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม1   

  54126  การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำาบัดโรคเบื้องต้น  

  54127  พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม    

  54128  เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2    

  54129  พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

  54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

  54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

   สภาพแวดล้อมในการทำางาน      

  54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย1     

  54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน      

  54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม     

  54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

   สภาพแวดล้อมในการทำางาน3

หมายเหตุ   * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 
     ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
   1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
   2 นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาก่อน

   3  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร และต้องฝึกงานภาคสนามวิชาชีพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
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2. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ 

 ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์ 

 (1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  14 84

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15	 90

 (2)  รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151   ไทยศึกษา 

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

   พื้นฐานวิชาชีพ 2 ชุดวิชา 

  54119   สถิติและการวิจัยสำาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา 

  54122  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข     

  54124  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด     

   54125  การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม1   

  54126  การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำาบัดโรคเบื้องต้น   

  54127  พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม    

  54128  เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2    

  54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

  54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

   สภาพแวดล้อมในการทำางาน      

  54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย1     

  54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน  

   54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม    

  54135  ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

   สภาพแวดล้อมในการทำางาน3

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

   2 นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาก่อน

   3  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร และต้องฝึกงานภาคสนามวิชาชีพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
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3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลย ี

 (1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15  90

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 16	 	96

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 ชุดวิชา 

  54119  สถิติและการวิจัยสำาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  54123  วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

   วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา 

  54122  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข     

  54124  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด     

  54125  การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม1   

  54126  การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำาบัดโรคเบื้องต้น  

  54127  พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม    

  54128  เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2    

  54129  พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

  54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

  54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

   สภาพแวดล้อมในการทำางาน      

  54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย1    

  54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน      

  54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม    

  54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

   สภาพแวดล้อมในการทำางาน3

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

   2 นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาก่อน

   3  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร และต้องฝึกงานภาคสนามวิชาชีพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
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แ ว างการจัด รแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 

 ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151  ไทยศึกษา

54126  การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 

  ประเมินและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น

54127   พื้นฐานอาชีวอนามัยและ

 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1 ต้น

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยสำาหรับ

 งานอาชีวอนามัยและ

  ความปลอดภัย 

54124   ระบบสุขภาพและ

 วิทยาการระบาด

54129   พื้นฐานวิศวกรรมในงาน

            อาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยสำาหรับ

 งานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54124   ระบบสุขภาพและ

 วิทยาการระบาด

54129   พื้นฐานวิศวกรรมในงาน

          อาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

2 ต้น 54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

  การสาธารณสุข

54131  กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

  และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

54132  เทคโนโลยีวิศวกรรม

 ความปลอดภัย*

2 ต้น  10151   ไทยศึกษา 

 54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 

 ประเมินและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น

 54127   พื้นฐานอาชีวอนามัยและ

 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปลาย 54125    การตรวจวัดและประเมิน

  ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม*

54133  พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 

54134  การยศาสตร์และจิตวิทยา  

  อุตสาหกรรม

ปลาย 54125  การตรวจวัดและการประเมิน

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม*

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป์อ้งกนั 

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยา  

 อุตสาหกรรม

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 54128   เทคโนโลยีการควบคุม

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

54130  เทคโนโลยีการจัดการ

 อาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54135  ประสบการณ์วิชาชีพ

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

3 ต้น 54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

 การสาธารณสุข

54131  กฎหมายและมาตรฐานด้าน 

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

54132  เทคโนโลยีวิศวกรรม

 ความปลอดภัย* 

ปลาย ปลาย 54128 เทคโนโลยีการควบคุม

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

54130   เทคโนโลยีการจัดการ

 อาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54135  ประสบการณ์วิชาชีพ

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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2.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ 

 ปริญญาตรีอุตสาหกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา 

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 

 ประเมินและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น

54127   พื้นฐานอาชีวอนามัยและ

 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1 ต้น

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยสำาหรับ

 งานอาชีวอนามัย   

 และความปลอดภัย 

54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับ

            งานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54124  ระบบสุขภาพและ

 วิทยาการระบาด

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยสำาหรับ

 งานอาชีวอนามัย   

 และความปลอดภัย 

54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับ

            งานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54124  ระบบสุขภาพและ

 วิทยาการระบาด

2 ต้น 54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

 การสาธารณสุข

54131  กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

54132  เทคโนโลยีวิศวกรรม

 ความปลอดภัย*

2 ต้น 10151   ไทยศึกษา

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 

 ประเมินและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น

54127   พื้นฐานอาชีวอนามัยและ

 อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปลาย 54125   การตรวจวัดและการประเมิน

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม*

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป์อ้งกนั 

54134  การยศาสตร์และจิตวิทยา  

 อุตสาหกรรม

ปลาย 54125   การตรวจวัดและการประเมิน

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม*

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป์อ้งกนั 

54134  การยศาสตร์และจิตวิทยา  

 อุตสาหกรรม

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 54128  เทคโนโลยีการควบคุม

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

54130  เทคโนโลยีการจัดการ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

54135 ประสบการณ์วิชาชีพ

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

3 ต้น 54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

 การสาธารณสุข

54131  กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย  

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

54132  เทคโนโลยีวิศวกรรม

 ความปลอดภัย*

ปลาย ปลาย 54128   เทคโนโลยีการควบคุม

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

54130  เทคโนโลยีการจัดการ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

54135  ประสบการณ์วิชาชีพ

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

3. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลย ี

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา 

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 

 ประเมินและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น

54127  พื้นฐานอาชีวอนามัยและ

 อนามัยสิ่งแวดล้อม

1 ต้น

 

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยสำาหรับ

 งานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย 

54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับ   

          งานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54124   ระบบสุขภาพและ

 วิทยาการระบาด

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยสำาหรับ

 งานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย 

54124   ระบบสุขภาพและ

 วิทยาการระบาด

54129   พื้นฐานวิศวกรรมในงาน

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงาน

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54131   กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

54132  เทคโนโลยีวิศวกรรม

 ความปลอดภัย*

2 ต้น

 
10151   ไทยศึกษา

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจ 

 ประเมินและการบำาบัดโรคเบ้ืองต้น

54127   พื้นฐานอาชีวอนามัยและ

 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ปลาย 54125   การตรวจวัดและประเมิน

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม* 

54133  พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน 

54134  การยศาสตร์และจิตวิทยา  

 อุตสาหกรรม

ปลาย 54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับ

           งานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

54125   การตรวจวัดและการประเมิน

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม*

54133  พิษวิทยาและเวชศาสตรป์อ้งกนั

3 ต้น 54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

 การสาธารณสุข

54130  เทคโนโลยีการจัดการ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3 ต้น 54122   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

 การสาธารณสุข

54131  กฎหมายและมาตรฐานด้าน

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

54132  เทคโนโลยีวิศวกรรม

 ความปลอดภัย*

ปลาย 54128   เทคโนโลยีการควบคุม

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

54135  ประสบการณ์วิชาชีพ

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ปลาย 54128   เทคโนโลยีการควบคุม

 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

54130  เทคโนโลยีการจัดการ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54134  การยศาสตร์และจิตวิทยา  

 อุตสาหกรรม

4 ต้น 4 ต้น 54135  ประสบการณ์วิชาชีพ

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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หลักสตรการแพ แ ไ ั ิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

ชอ ริ า
ชื่อเต็ม การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

อักษรย่อ พท.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Thai Traditional Medicine

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.TM.

สม ัติของ ้ ข้าศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ

1)  ต้องไม่เป็นโรคซึ่งต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทย์แผนไทย ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรค

ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่น

ที่สภาวิชาชีพฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

และ

2)  ผู้เข้าศึกษาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยเห็นว่าจะนำามา 

ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจำาคุกโดยศาลพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่สภา 

การแพทย์แผนไทยเห็นว่าอาจจะนำามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

วุฒิการศึกษา

1) สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย 

หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ

3)  สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรทีางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรอื

4)  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสูงกว่า หรือ

5)  สำาเรจ็การศึกษาปรญิญาตรสีาขาอืน่หรอืสงูกว่าทีไ่ม่ใช่ปรญิญาตรทีางดา้นการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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หมายเหตุ 1.  ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ 1) และข้อ 5) ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ตำ่ากว่า 22 หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์ไม่ตำ่ากว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่ตำ่ากว่า 9 หน่วยกิต

 2.   ผู้สมัครตามข้อ 2) - 5) สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยสำานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ต้องเป็นสถาบันที่สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง หรือใช ้

กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษาของประเทศนัน้ๆ และหากเปน็นกัศกึษาตา่งคณะในสถาบนัเดยีวกนั จะตอ้ง

ผ่านการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  3.   ผู้สมัครตามข้อ 1) - 5) ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย/

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ประเภทการนวดไทย หรือเภสัชกรรมไทย หรือเวชกรรมไทย) จะได้รับ 

การยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรกำาหนด

  4.  ผู้สมัครตามข้อ 2) ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะได้รับการ

ยกเว้นชุดวิชาตามที่หลักสูตรกำาหนด

 

รงสร้างแล รา ล อี ดของหลักสตร

1. สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่า ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 24	 144

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  10103 ทักษะชีวิต

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10131 สังคมมนุษย์ 

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  พื้นฐานวิชาชีพ 7 ชุดวิชา 

  55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำาหรับการแพทย์แผนไทย

  55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย**

หมายเหตุ  *  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ี ขอให้นักศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
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  55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย*

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

  55322 ร่างกายมนุษย์*

  55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์และระบาดวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย 

  55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

  วิชาชีพ 11 ชุดวิชา

  55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

  55325 นวดแผนไทย 1*1

  55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย**

  55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

  55329 นวดแผนไทย 2*

  55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

  55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

  55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

  55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

  55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอือนปุรญิญาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 78

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15	 90

หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 **  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 1 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

 2 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

 3 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

หน้า 56, 59, 60

หน้า 105

Thai Traditional Midwifery and

หน้า 136

ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย

Thai Traditional Midwifery and Practice in Thai Traditional Midwifery

55402
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา 

  55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย*

  55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย*

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

  55322 ร่างกายมนุษย์*

  55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์และระบาดวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย 

  55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

  วิชาชีพ 7 ชุดวิชา 

  55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

  55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย**

  55329 นวดแผนไทย 2*

  55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

  55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

  55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  10  60

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 12		 72

หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา 

  55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย*

  55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย*

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

  55322 ร่างกายมนุษย์*

  55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์และระบาดวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย 

  55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

  วิชาชีพ 4 ชุดวิชา

  55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

  55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย**

  55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

  55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*  

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

4.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสูงกว่า

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15  90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 17		 102

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร



สา า า าศาสตรส า 59

หล
ักส

ูตร
กา

รแ
พท

ย์แ
ผน

ไท
ยบ

ัณฑ
ิต

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  พื้นฐานวิชาชีพ 4 ชุดวิชา 

  55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย*

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

  55322 ร่างกายมนุษย์*

  55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

  วิชาชีพ 11 ชุดวิชา

  55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

  55325 นวดแผนไทย 1*1

  55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย**

  55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

  55329 นวดแผนไทย 2*

  55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

  55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

  55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

  55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

  55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

5.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นหรือสูงกว่าที่มิใช่ปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  17  102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 19		 114

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 1 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

 2 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

 3 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

  พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา 

  55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย* 

  55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย*

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

  55322 ร่างกายมนุษย์*

  55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์และระบาดวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย 

  55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

  วิชาชีพ 11 ชุดวิชา

  55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

  55325 นวดแผนไทย 1*1

  55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย**

  55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

  55329 นวดแผนไทย 2*

  55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

  55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

  55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

  55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

  55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)



หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 1 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

 2 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

 3 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย
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แ ว างการจัด รแกรมการศึกษา

1.  สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่า ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 1 ต้น

ปลาย ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมี

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย

2 ต้น 2 ต้น 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและ

 พยาธิสรีรวิทยาสำาหรับ

 การแพทย์แผนไทย**

55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับ

 การแพทย์แผนไทย

55322 ร่างกายมนุษย์**

ปลาย ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและ

 พิษวิทยาสำาหรับการแพทย์

 แผนไทย**

55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

 การแพทย์และระบาดวิทยา

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย

หมายเหตุ * ในปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคปลายเท่านั้น

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 55325 นวดแผนไทย 1*1

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3

ปลาย ปลาย 10103 ทักษะชีวิต

55329 นวดแผนไทย 2*

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

4 ต้น 4 ต้น 10151 ไทยศึกษา

55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและ

 การฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย*

ปลาย ปลาย

 
55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

 และเภสัชกรรมแผนไทย*

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

5 ต้น 5 ต้น 55326 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแพทย์แผนไทย

55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 1 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

 2 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

 3 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 1 ต้น

ปลาย ปลาย 55204  เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและ

 พิษวิทยาสำาหรับการแพทย์

 แผนไทย*

55329 นวดแผนไทย 2*

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

2 ต้น 2 ต้น 55203  จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและ

 พยาธิสรีรวิทยาสำาหรับ

 การแพทย์แผนไทย*

55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับ

 การแพทย์แผนไทย

55322 ร่างกายมนุษย์*

ปลาย ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

 และเภสัชกรรมแผนไทย*

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 10151 ไทยศึกษา

55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

ปลาย ปลาย 55326 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแพทย์แผนไทย

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

 การแพทย์และระบาดวิทยา

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย
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3.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 1 ต้น

ปลาย ปลาย 10151 ไทยศึกษา

55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและ

 พิษวิทยาสำาหรับการแพทย์

 แผนไทย*

55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

 และเภสัชกรรมแผนไทย*

2 ต้น 2 ต้น 55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับ

 การแพทย์แผนไทย

55322 ร่างกายมนุษย์*

55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

ปลาย ปลาย 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

 การแพทย์และระบาดวิทยา

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย  

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและ

 พยาธิสรีรวิทยาสำาหรับ

 การแพทย์แผนไทย*

55326 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแพทย์แผนไทย

55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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4.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสูงกว่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 1 ต้น

ปลาย ปลาย 10151 ไทยศึกษา

55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและ

 พิษวิทยาสำาหรับการแพทย์

 แผนไทย*

55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและ

 การฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย*

2 ต้น 2 ต้น 55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับ

 การแพทย์แผนไทย

55322 ร่างกายมนุษย์*

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*1

ปลาย ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

 และเภสัชกรรมแผนไทย*

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 55325 นวดแผนไทย 1*2

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3

55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

ปลาย ปลาย 55329 นวดแผนไทย 2*

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 1 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

 2 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

 3 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 4 ต้น 55326 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแพทย์แผนไทย

55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

5.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นหรือสูงกว่าที่มิใช่ปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 1 ต้น

ปลาย ปลาย 10151 ไทยศึกษา

55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและ

 พิษวิทยาสำาหรับการแพทย์

 แผนไทย*

2 ต้น 2 ต้น 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและ

 พยาธิสรีรวิทยาสำาหรับ

 การแพทย์แผนไทย*

55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับ

 การแพทย์แผนไทย

55322 ร่างกายมนุษย์*

ปลาย ปลาย 55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

 การแพทย์และระบาดวิทยา

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย  

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 55325 นวดแผนไทย 1*1

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3

ปลาย ปลาย 55329 นวดแผนไทย 2*

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย*

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*

4 ต้น 4 ต้น 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย*

55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย*

55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและ

 การฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย*

ปลาย ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์

 และเภสัชกรรมแผนไทย*

55326 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแพทย์แผนไทย

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 1 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

 2 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

 3 เป็นชุดวิชายกเว้นสำาหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย
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วทา าร ส ชุ วิชา ล า

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

10103 ทักษะชีวิต   

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

10121 อารยธรรมมนุษย์   

10131 สังคมมนุษย์   

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 ไทยศึกษา   

10152 ไทยกับสังคมโลก   

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

50103 สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

52306 การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข 

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  

52404 การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ

และการส่งต่อ

 

52405 การฝกึงานการบำาบดัโรคเบือ้งตน้ และสาธารณสขุในชมุชน  

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข  

54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

54119 สถิติและการวิจัยสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย
  

54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 

54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

 

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด   

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม* 

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และ

การบำาบัดโรคเบื้องต้น



54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
  

54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน



54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย* 

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน         

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม  

54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน

 

55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำาหรับการแพทย์แผนไทย 

55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา

สำาหรับการแพทย์แผนไทย* 



55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

สำาหรับการแพทย์แผนไทย*


55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

55322 ร่างกายมนุษย์* 

55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย* 

55325 นวดแผนไทย 1* 

55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1* 

55329 นวดแผนไทย 2* 

55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย* 

55331 เวชกรรมแผนไทย 1* 

55332 เวชกรรมแผนไทย 2* 

55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย* 

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2* 

55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์และ

ระบาดวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย


55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย* 

55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย* 

หมายเหตุ   ขอ้มลูการเปดิสอนชดุวชิาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เวบ็ไซต์ 

 ของมหาวิทยาลัย

 *  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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รายล ย ข ชุ วิชา

0 0  ักษ ชีวิต  ห ่ว กิต  

 Life Skills

 วัต ร สง
 1. เพ่ือใหม้ทีกัษะในการสือ่สารการแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดำาเนนิชวิีต

 2.  เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

 3.  เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ทกัษะในการดำาเนนิชวิีตในสงัคม ความใฝรู้่ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ การใชเ้ทคโนโลยี 

การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

0  าษาอังก ษ พอการสอสาร   ห ่ว กิต

 English for Communication 

 วัต ร สง
 1.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

 2.  เพื่อศึกษาโครงสร้างศัพท์และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

 3.  เพ่ือสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ

 ำาอธิ า ชดวิชา
 โครงสรา้ง ศัพท ์และสำานวนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร

0  อาร ธรรมม ษ   ห ่ว กิต

 Human Civilization

 วัต ร สง
 1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง  

  เศรษฐกิจ และสังคม

 2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

 3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

 ำาอธิ า ชดวิชา 
 ความรู้เก่ียวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึน  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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0  สัง มม ษ   ห ่ว กิต

 Human Society

 วัต ร สง
 1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชน และสังคม

 2. เพ่ือใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ส่งผลตอ่การจัดระเบยีบ 

  สังคมมนุษย์

 3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและ 

การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย 

เศรษฐกิจและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อการจดัระเบยีบสงัคมมนุษย์ ปญัหาสงัคมและแนวทางแก้ไข การเสรมิสรา้ง

สังคมที่ดี 

0  วิ าศาสตร ล ีแล สิงแวดล้อม พอชีวิต  ห ่ว กิต

 Science, Technology and Environment for Life

 วัต ร สง
 1.  เพ่ือใหม้คีวามรูเ้ก่ียวกบัแนวคดิ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

 2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

 3.  เพ่ือใหเ้ขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์กับส่ิงแวดล้อม และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ 

  และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

 4.  เพ่ือให้มีความรู้ในการประยุกต์วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

 5.  เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 ำาอธิ า ชดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต

0  ไ ศึกษา   ห ่ว กิต

 Thai Studies

 วัต ร สง
 1. เพ่ือให้มคีวามรูเ้ก่ียวกบัความเปน็ไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม

 2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
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 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถ่ินฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

0  ไ กั สัง ม ลก  ห ่ว กิต  

 Thailand and the World Community

 วัต ร สง
 1.  เพ่ือใหม้คีวามรูเ้ก่ียวกับสถานการณ์แนวโนม้ลกัษณะความสัมพันธ์และการเปลีย่นแปลง 

  ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

 2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

 3.    เพื่อนำาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ  

ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

 ำาอธิ า ชดวิชา
 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์  

ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ  

สังคม คุณธรรม จริยธรรม

0  าษาไ พอการสอสาร  ห ่ว กิต  

 Thai for Communication

 วัต ร สง
 1.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

 2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

 3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้

 ำาอธิ า ชดวิชา

 ความสำาคัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยคำา ประโยค สำานวน 

โวหาร การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  

การใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้
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0 0  วิ าศาสตรพ า   ห ่ว กิต  

 Basic Sciences

 วัต ร สง
 1.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

 2.  ทำานายสาเหตุและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสสารและ 

  พลังงานโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์

 3.  อธิบายความหมายอะตอม โมเลกุลและปฏิกิริยาทางเคมี

 4. อธิบายกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ โดย

การนำาคณิตศาสตร์ไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลักการทาง

ฟิสิกส์เพ่ืออธิบายรูปแบบของพลังงานและการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ หลักการทางเคมีที่เป็นพ้ืนฐาน

ระดับอะตอมและโมเลกุลท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมทั้งชีวเคมีซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดำารงชีวิต

0 0  วิ าศาสตรชีว าพ  ห ่ว กิต  

 Life Sciences

 วัต ร สง
 1. อธิบายความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับสว่นประกอบ และการทำางานของระบบตา่งๆ ของรา่งกาย 

  จุลินทรีย์และปรสิต ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์

 2. วิเคราะห์การทำางานของระบบต่างๆ ในร่างกายในภาวะปกติและภาวะที่มีการเกิด 

  พยาธิสภาพ

 3. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพตามหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่าง 

  เหมาะสม

 ำาอธิ า ชดวิชา
 พ้ืนฐานทางโครงสรา้งของรา่งกายทีป่ระกอบดว้ยกายวิภาคศาสตร์ระดับมหภาค และจลุภาค 

สรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ

และภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ รวมถึงคุณสมบัติและความสำาคัญของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ 

ของมนุษย์
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0 0  ส ิติแล การวิจั สำาหรั วิ าศาสตรสข าพ  ห ่ว กิต  

 Statistics and Research in Health Sciences

 วัต ร สง
 1.  อธิบายความหมาย แนวคิด หลักการและการดำาเนินงานทางสถิติได้

 2.  สามารถนำาความรู้ทางสถิติไปใช้ในการนำาเสนอข้อมูล การประมาณค่าและการทดสอบ 

  สมมติฐาน การตัดสินใจ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้

 3.  อธิบายผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ และ 

  ทำาการวิจัยขั้นพื้นฐานได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและความรู้ทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ 

ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่าง 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และสมการถดถอย สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์  

สถิตชีิพและตวัชีวั้ดทางประชากร หลกัการวจิยัเบือ้งตน้และกระบวนการวิจยั การประยุกตส์ถิตแิละการวจิยั

ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0  อ ามั สิงแวดล้อม       ห ่ว กิต  

 Environmental Health

 วัต ร สง
 1. อธิบายหลักการและวิธีการในการจัดหานำ้าสะอาดและการจัดการและควบคุมมลพิษ 

  ทางนำ้าได้

 2. อธิบายหลกัการและวธีิการในการจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศและลกัษณะของ 

  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้

 3. อธิบายหลักการและวิธีการในการจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสีได้

 4. อธิบายหลักการและวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะอันตรายและ 

  ขยะติดเชื้อ และสารเคมีอันตรายได้

 5. อธิบายหลักการและวิธีการในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เหตุรำาคาญและกิจการ 

  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินได้

 6. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และ 

  การดำาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้
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 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิดเก่ียวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหานำ้าสะอาดและการจัดการและควบคุม 
มลพิษทางนำ้า การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการมลพิษ 
ทางเสยีง ความสัน่สะเทือน และรงัส ีการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล ขยะอนัตรายและขยะตดิเชือ้ และ
สารเคมีอันตราย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร เหตุรำาคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย

0  การสาธาร สขแล ก หมา ี กี วข้อง   ห ่ว กิต

 Public Health and Related Laws
 วัต ร สง
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการสาธารณสุขของประเทศไทย ระบบ 
  บรกิารสาธารณสขุ ประวัติการสาธารณสขุ ปญัหาสาธารณสขุ ปจัจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับสขุภาพ 
  การพัฒนาสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติและแผนงานที่สำาคัญของ 
  การสาธารณสุขไทย
 2. อธิบายปรัชญาและแนวคิดของการสาธารณสุข และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพและ 
  การพัฒนาสุขภาพได้
 3. อธิบายสาระสำาคัญของแผนพัฒนาและวิวัฒนาการของการสาธารณสขุไทย ระบบสุขภาพ 
  ไทยและหลักประกันสุขภาพได้
 4. อธิบายหลักและวิธีการดำาเนินงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ 
  ควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล และงานฟื้นฟูสภาพได้
 5. อธิบายปัญหาสุขภาพที่สำาคัญและที่พบในศตวรรษที่ 21 ได้
 6. อธิบายกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำาหนดและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับ 
  การดำาเนินงานสาธารณสุขและวิชาชีพสาธารณสุขได้
 7. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวข้องมาใช้ในการ 
  ดำาเนินงานสาธารณสุขได้
 ำาอธิ า ชดวิชา
 ปรัชญาและแนวคิดของการสาธารณสุข สุขภาพและการเจ็บป่วย สุขภาพโลก สุขภาพดี 
ถ้วนหน้า และคุณภาพชีวิต สาระสำาคัญของแผนพัฒนาและวิวัฒนาการของการสาธารณสุขไทย ระบบ
สขุภาพไทยและหลกัประกันสขุภาพ หลกัและวิธีการดำาเนนิงานสาธารณสขุ งานสง่เสรมิสขุภาพ งานปอ้งกัน
และควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล และงานฟื้นฟูสภาพ ปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญและที่พบในศตวรรษ 
ที่ 21 รวมถึงโรคอุบัติใหม่อุบัติซำ้า โรคติดต่อข้ามแดน ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ความสัมพันธ์ 
ระหว่างการสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิต งานพัฒนาสังคม และงานสุขภาพภาคประชาชน ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำาหนด และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานสาธารณสุข  
ทั้งกฎหมายเก่ียวกับสถานบริการสุขภาพ การคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย การควบคุมและป้องกันโรค  

และกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข
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0  วิ าการร าดแล การ ว ม ร   ห ่ว กิต  

 Epidemiology and Disease Control

 วัต ร สง
 1. เข้าใจธรรมชาติของการเกิดโรค

 2. วิเคราะห์และอธิบายการกระจายของโรคในชุมชน

 3. วินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขได้

 4. อธิบายวิธีการเฝ้าระวังโรคและวิธีสอบสวนการระบาดของโรคได้

 5. วิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค ปัญหาสาธารณสุขได้โดย 

  วิธีการทางวิทยาการระบาด

 6. นำาความรูท้างวิทยาการระบาดมาประยุกตใ์ชใ้นการปอ้งกันและควบคมุโรค รวมทัง้พัฒนา 

  คุณภาพชีวิตของประชาชนในครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรคในแง่สังคมและนิเวศวิทยา 

ลักษณะและการกระจายของโรคตามลักษณะของบุคคล สถานที่และเวลา วิธีวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุข 

ในชุมชนลักษณะต่างๆ การศึกษาหาสาเหตุของโรคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค การสอบสวนและ

การเฝ้าระวังโรค วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ โรคไร้เชื้อ โรคจากการประกอบ

อาชีพและภัย โรคอุบัติใหม่ อุบัติซำ้า รวมท้ังการประยุกต์ความรู้ ข้อมูลทางวิทยาการระบาดไปใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0  ช ศาสตรสาธาร สข  ห ่ว กิต

 Nutrition in Public Health

 วัต ร สง

 1. อธิบายแนวคิดและหลักการด้านอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้

 2. อธิบายแนวทางการประเมิน และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้

 3. อธิบายแนวทางการวางแผน กระบวนการดำาเนนิงาน และการประเมนิผลดา้นโภชนาการ 

  เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้

 4. อธิบายแนวทางการประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

  และการรักษาพยาบาลในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้

 ำาอธิ า ชดวิชา

 อธิบายแนวคิดและหลักการด้านอาหารและโภชนาการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การประเมิน

และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การวางแผน กระบวนการดำาเนินงาน และการประเมินผลด้านโภชนาการ  

การประยุกตค์วามรูท้างโภชนาการในการสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกันโรค และการรักษาพยาบาล ในระดบับคุคล 

ครอบครัว และชุมชน
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0  อาชีวอ ามั แล วาม ลอด ั   ห ่ว กิต  

 Occupational Health and Safety

 วัต ร สง

 1. อธิบายความหมาย ความสำาคัญ องค์ประกอบและแนวคิดของงานอาชีวอนามัยและ 

  ความปลอดภัยได้

 2. อธิบายวิธีการตระหนัก การประเมินและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำางานได้

 3. อธิบายพิษวิทยาและเออร์กอนอมิกส์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

 4. อธิบายสาเหตุและความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้

 5. อธิบายการป้องกันอุบัติเหตุ อัคคีภัยและการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรได้

 6. อธิบายการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้

 7. อธิบายการประเมินความเสี่ยงได้

 8. บอกมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความหมาย ความสำาคญั องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

การตระหนัก การประเมินและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำางาน พิษวิทยาและเออร์กอนอมิกส์ สาเหตุ

ของการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย การป้องกันอันตรายจาก

เครือ่งจกัรและไฟฟ้า การเฝา้ระวังสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม การประเมนิความเสีย่ง มาตรการระบบการจดัการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0  การ ำางา ชมช ด้า สาธาร สข  ห ่ว กิต
 Community Work in Public Health
 วัต ร สง
 1. อธิบายหลักการทำางานในชุมชนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขได้

 2. อธิบายการส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนได้

 3. อธิบายหลักการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานชุมชนได้

 4. ประยุกต์หลักการทำางานชุมชนด้านสาธารณสุขไปใช้ในงานสาธารณสุขได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิด และหลักการทำางานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือระหว่างองค์กร 

ภาครัฐ เอกชนและชุมชน การส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

การพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับการทำางานชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นำา การวิเคราะห์ชุมชน  

การเข้าถึงชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชุมชนและมนุษยสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาสาธารณสุข

ที่ยั่งยืนของประชาชน
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 อ ามั รอ รัวกั งา สาธาร สข  ห ่ว กิต  
 Family Health in Public Health Work
 วัต ร สง
 1. อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างสุขภาพของบคุคล ครอบครัวและชุมชนและปจัจยัท่ีมีอทิธิพล 

  ต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุได้

 2. อธิบายและประยุกต์ทฤษฎีหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลและครอบครัว 

  ในวัยต่างๆ ในการให้บริการทั้งในหน่วยงานและชุมชนได้

 3. อธิบายแนวทางในการให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาด้านสุขภาพ การวางแผนและ 

  การให้บริการอนามัยครอบครัวในวัยต่างๆ การให้บริการสุขภาพทั้งท่ีบ้าน สถานศึกษา 

  สถานประกอบการและชุมชนได้

 4. ประยุกต์หลกัการจดัให้บรกิารอนามยัครอบครวัเพ่ือสขุภาพทีด่ขีองบคุคล ครอบครวั และ 

  ชุมชนได้

 5. อธิบายระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาได้

 6. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 

  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี นโยบายและกฎหมายด้านสุขภาพ และ 

  ความต้องการทางสุขภาพของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพได้

 7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มการพัฒนาสุขภาพและการให้บริการอนามัย 

  ครอบครัวของชุมชนและประเทศได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิดพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลและครอบครัวในวัยต่างๆ ในการให้บริการทั้งในหน่วยงานและชุมชน ทั้ง

ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ ทักษะการให้คำาแนะนำา

และปรึกษาด้านสุขภาพ การวางแผนการจัดบริการ การวางแผนครอบครัว การให้บริการอนามัยครอบครัว 

ในวัยต่างๆ การให้บริการสุขภาพท่ีบ้าน ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน และแนวโน้ม 

การพัฒนาสุขภาพและการให้บริการอนามัยครอบครัวของชุมชนและประเทศ
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 สขศึกษาแล การส่ง สริมสข าพ   ห ่ว กิต

 Health Education and Health Promotion

 วัต ร สง
 1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางพฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา และการส่งเสริม 

  สุขภาพได้

 2. อธิบายหลักการและแนวทางการวางแผนการดำาเนินงาน กระบวนการดำาเนินงาน  

  การประเมินผลงานดำาเนินงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได้

 3. อธิบายหลักการและแนวทางการดำาเนินงานเก่ียวกับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

  แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ

 4. อธิบายแนวทางการสรา้งการมสีว่นรว่มและการสรา้งความเปน็หุน้สว่นกับภาคสว่นตา่งๆ 

  ในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

 5. อธิบายแนวคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและการเฝ้าระวังพฤติกรรม 

  สุขภาพได้

 6. อธิบายกระบวนการสื่อสารและชี้นำาความจำาเป็นทางสุขภาพให้แก่สมาชิกชุมชน 

  และบุคลากรวิชาชีพอื่นได้

 7. อธิบายกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคดิและทฤษฎีพ้ืนฐานทางพฤติกรรมสขุภาพ สขุศกึษา และการสง่เสริมสขุภาพ หลกัการ

และแนวทางการวางแผนการดำาเนินงาน กระบวนการดำาเนินงาน การประเมินผลงานดำาเนินงานสุขศึกษา

และการส่งเสริมสุขภาพ หลักการและแนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพแก่

ประชาชนกลุม่ต่างๆ แนวทางการสรา้งการมสีว่นร่วมและการสร้างความเปน็หุ้นส่วนกับภาคสว่นตา่งๆ ในงาน

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ แนวคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา

และการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารและชี้นำาความจำาเป็นทางสุขภาพให้แก่สมาชิกชุมชนและ

บุคลากรวิชาชีพอื่น กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

 ร ติดต่อแล ร ไม่ติดต่อ   ห ่ว กิต  

 Communication Diseases and Non-Communication Diseases

 วัต ร สง
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการระบาดของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 

  และโรคอุบัติซำ้า

 2. อธิบายสาเหตุ ลักษณะการดำาเนินการของโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคติดต่อ 

  โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซำ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการปอ้งกันและควบคมุโรคตดิตอ่ โรคไมต่ดิตอ่ โรคอบุตัใิหม ่ 

  และโรคอุบัติซำ้า
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 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้ความเข้าใจวิทยาการระบาดของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซำ้า

อธิบายสาเหต ุลกัษณะการดำาเนนิการของโรค การวนิจิฉยัโรค การรกัษาโรค ตลอดจนการปอ้งกันและควบคมุ

โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซำ้า

0  ร ส การ วิชาชีพสาธาร สข  ห ่ว กิต

 Professional Experience in Public Health

 วัต ร สง
 1. เพ่ือประยุกต์องค์ความรูใ้นการแก้ไขปญัหาสขุภาพของชมุชนโดยเนน้กระบวนการศกึษา 

  วิจัย การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ

 2. เพ่ือเสรมิสรา้งภาวะการณ์เปน็ผูน้ำา ความมมีนษุยสมัพันธ์ ความสามารถในการตดัสนิใจ 

  การสร้างทีมงาน การทำางานเป็นทีม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ 

  นักสาธารณสุข

 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างจิตสำานึกในจรรยาวิชาชีพสาธารณสุข

 ำาอธิ า ชดวิชา
 การประยุกต์แนวคิดและหลักการทางการสาธารณสุขและการวิจัยสู่ภาคปฏิบัติ การใช้

กรณีศึกษาและสถานการณ์จำาลองเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาทางการสาธารณสุขในการยก

ระดับสุขภาพของประชากร การบูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

สาธารณสขุ จรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ การจดักิจกรรมกลุม่สมัพันธ์เพ่ือพัฒนาใหเ้ปน็ผูม้คีณุธรรม จริยธรรม 

และภาวะการเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ การสร้างทีมงาน และกลไกการสร้างทีมงาน

0  การตรวจ ร มิ  การ ำา ัด ร องต้  การ ส าพ  ห ่ว กิต

 แล การส่งต่อ 

 Physical Assessment, Basic Medical Care, Rehabilitation and

  Referral System

 วัต ร สง
 1. ซักถาม บันทึกประวัติผู้ป่วยและการตรวจร่างกายเบื้องต้นได้ถูกต้อง

 2. ระบุวัตถุตัวอย่างจากผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ถูกต้อง

 3. วินิจฉัยอาการ และให้การบำาบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้

 4. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินได้ถูกต้อง

 5. ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนรวมทั้ง 

  การส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลที่เหมาะสม
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 ำาอธิ า ชดวิชา
 การซักถามและบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ

การวินิจฉัยโรค การบำาบัดโรคเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินตามขอบเขตท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กำาหนดไว้ การใชย้าและการให้คำาแนะนำาการใชย้าอย่างถูกวิธี การสง่ตอ่ผูป้ว่ยตามระบบเพ่ือการดูแลรักษา

ที่เหมาะสม การดูแลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

0  การฝกงา วิชาชีพสาธาร สข ชมช   ห ่ว กิต

 Practicum in Community-based Public Health

 วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

 1.  การสง่เสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรค การบำาบดัโรคเบือ้งตน้ ฟ้ืนฟูสภาพ การตรวจประเมนิ

และส่งต่อ โดยบูรณาการกับการทำางานได้อย่างเหมาะสม

 2.  ประเมนิสภาวะสขุภาพชมุชนโดยใชห้ลกัการทางระบาดวิทยา สถิตแิละการวิจยัทางดา้น

สาธารณสุขรวมทั้งด้านสังคมวิทยาได้

 3.  ทำางานเปน็ทมีและสง่เสรมิการมส่ีวนรว่มของประชาชนเพ่ือวางแผนงานสาธารณสขุ และ

ดำาเนนิการพัฒนาสขุภาวะของชมุชนครอบคลมุทัง้การปอ้งกันและควบคมุปัญหาสุขภาพ 

การส่งเสริมสุขภาพชุมชนอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 4.  การพัฒนาโครงการหรอืนวัตกรรมการดแูลสุขภาพ ทีส่อดคล้องกับบรบิทและสถานการณ์

ของชุมชน

 ำาอธิ า ชดวิชา
 การฝึกการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำาบัดโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ การ

ตรวจประเมินและการส่งต่อแกป่ระชาชน ผู้ป่วยและครอบครัวโดยบูรณาการกบัการทำางานในสถานบริการ

สขุภาพในชมุชน ทำางานเปน็ทมีสหวิชาชพีรว่มกับประชาชน การประเมนิสภาวะสขุภาพชมุชนโดยใชห้ลกัการ 

ทางระบาดวิทยา สถิติและการวิจยัทางด้านสาธารณสขุรวมท้ังดา้นสงัคมวทิยา การวางแผนงานสาธารณสขุ 

และดำาเนินการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนท่ีครอบคลุมท้ังการป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพ การส่งเสริม 

สุขภาพชุมชน อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่

สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของชุมชน
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52406 การ ริหารงา สาธาร สขแล ร สารส ศด้า สข าพ  ห ่ว กิต

 Health Administration and Health Informatics System

 วัต ร สง
 1. อธิบายความหมาย ความสำาคัญ แนวคิดทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารงาน 

  สาธารณสุขได้

 2. สามารถวางแผนการจัดองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดทำางบประมาณ  

  ในการบริหารงานสาธารณสุขได้

 3. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารในการจัดการระบบบริการสาธารณสุขที่มีการ 

  ถ่ายโอนสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 4. สามารถใช้กระบวนการบริหารในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงานผล 

  การดำาเนินงาน การควบคุมงาน รูปแบบและเทคนิคในการบริหารงานสาธารณสุขได้

 5. สามารถใช้กระบวนการบริหารในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ และประยุกต์ 

  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการสุขภาพได้

 6. การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

  ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองอุปสงค์/อุปทานทางด้านสาธารณสุข

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนการจัดองค์กร  

การบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผลการดำาเนนิงานและการจดัทำา

งบประมาณ การควบคุมงาน รูปแบบและเทคนิคในการบริหารงานสาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุข การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและแนวโน้มการบริหารงานสาธารณสุข  

การประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและ

สุขภาพอนามัยในการบริหารพัฒนางานสาธารณสุขตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
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0   การวางแ แล ร มิ ลงา สาธาร สข  ห ่ว กิต

 Health Planning and Evaluation

 วัต ร สง
 1.  อธิบายแนวคิดและหลักการวางแผนงานสาธารณสุขได้

 2.  อธิบายกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสขุของชาตแิละวิวัฒนาการและการวางแผน 

  พัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทยได้

 3.  จำาแนกประเภทปัจจัยที่จำาเป็นต่อการใช้ประกอบการวางแผนงานสาธารณสุขได้

 4.  อธิบายวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขหรือความต้องการ 

  ในการวางแผนงานสาธารณสุขระดับนโยบาย ระดับกลวิธี และระดับปฏิบัติงาน 

  สาธารณสุขได้

 5.  อธิบายการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุขให้เหมาะสมกับ 

  สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 6.  อธิบายการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนได้

 7.  อธิบายหลักการดำาเนินงานตามแผนสาธารณสุขที่กำาหนดไว้ได้

 8.  อธิบายการควบคุม กำากับ การนิเทศงาน และการประเมินผลงานสาธารณสุขได้

 9.  สามารถเขียนรายงาน/โครงการ และประเมินแผนงาน/โครงการได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคิด หลักการและกระบวนการ

วางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจัยท่ีใช้ในการวางแผนงานสาธารณสุข การวิเคราะห์

สถานการณ์ การกำาหนดปัญหา การกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลวิธีของแผนพัฒนาสาธารณสุข 

การวางแผนโครงการสาธารณสุข การวางแผนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุข การวางแผน 

งานสาธารณสุขชุมชน การปรับแผนงานสาธารณสุขเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หลักการดำาเนินงานตาม

แผนงานสาธารณสขุ การควบคุมกำากับงาน การนเิทศงาน และการประเมนิผลแผนงาน/โครงการสาธารณสุข
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8 ิ ัติการวิ าศาสตร       ห ่ว กิต

 Science Laboratory

 วัต ร สง  
 1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

  ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และชีวเคมีพ้ืนฐานท่ีสำาคัญและท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ

 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

  จุลชีววิทยา และชีวเคมีพ้ืนฐานท่ีสำาคัญ เพ่ือนำาไปใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

  และส่ิงแวดล้อม

 ำาอธิ า ชดวิชา
 หลักการ วิธีการและการประยุกต์การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  

จุลชีววิทยา และชีวเคมีพื้นฐานที่สำาคัญและที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อม

9 ส ิติแล การวิจั สำาหรั งา อาชีวอ ามั แล วาม ลอด ั   ห ่ว กิต

 Statistics and Research in Occupational Health and Safety

 วัต ร สง
 1.  อธิบายความหมาย แนวคิด หลักการและการดำาเนินการทางสถิติได้

 2.  สามารถนำาความรู้ทางสถิติไปใช้ในการนำาเสนอข้อมูล การประมาณค่าและการทดสอบ 

  สมมติฐาน การตัดสินใจ และการวิจัยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 

  วิทยาศาสตร์สุขภาพได้

 3.  อธิบายผลงานวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  ของประเทศไทยและต่างประเทศ และทำาการวิจัยพื้นฐานได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและความรู้ทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ 

ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่าง  

การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพันธ์และสมการถดถอย สถิตแิบบไมใ่ชพ้ารามเิตอร ์สถิติ

ชีพและตัวชี้วัดทางประชากร หลักการวิจัยเบื้องต้นและกระบวนการวิจัย การประยุกต์สถิติและการวิจัย 

ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้
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 ก หมา ี กี วข้องกั การสาธาร สข  ห ่ว กิต

 Laws Related to Public Health

 วัต ร สง
 1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 

  วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย ประเภท ลักษณะ และกระบวนการ 

  บัญญัติกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

 2.  อธิบายหลักการพ้ืนฐานที่สำาคัญเก่ียวกับความรู้ท่ัวไปทางกฎหมายสาธารณสุข  

  สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

 3.  อธิบายกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำาหนดและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับ 

  การดำาเนินงานสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ได้

 4.  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายที่เ ก่ียวข้องมาใช้ในการดำาเนินงานสาธารณสุข  

  สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย ประเภท 

ลกัษณะ และกระบวนการบญัญัติกฎหมาย ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมาย ความรู้เบือ้งตน้ทางนิตเิวชศาสตร์ 

ความรูท่ั้วไปทางกฎหมายสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์พระราชบญัญัต ิพระราชกำาหนด และ

กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข 

สถานบรกิารสขุภาพ การควบคุมและปอ้งกันโรค การคุม้ครองด้านสขุภาพอนามยั สิง่แวดลอ้ม การวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 วิ าศาสตรชีว าพสำาหรั งา อาชีวอ ามั แล วาม ลอด ั   ห ่ว กิต

 Integrated Basic Life Sciences in Occupational Health and Safety

 วัต ร สง
 1.  อธิบายความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับสว่นประกอบ และการทำางานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย 

 2.  จุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์

 3.  วิเคราะห์การทำางานของระบบต่างๆ ในร่างกายในภาวะปกติและภาวะที่มีการเกิด 

  พยาธิสภาพ

 4.  ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานทางอาชีวอนามัยและ 

  ความปลอดภัย

 ำาอธิ า ชดวิชา
 พ้ืนฐานทางโครงสรา้งของรา่งกายทีป่ระกอบดว้ยกายวิภาคศาสตร์ระดับมหภาค และจลุภาค 

สรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ

และภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ รวมถึงคุณสมบัติและความสำาคัญของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ  

การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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 ร สข าพแล วิ าการร าด   ห ่ว กิต

 Health System and Epidemiology

 วัต ร สง
 1.  อธิบายความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับระบบสุขภาพ และการจัดระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยได้ 

 2.  อธิบายความรู้เก่ียวกับการวางแผนและนโยบายด้านสุขภาพ การประเมินผลงาน 

  ด้านสุขภาพได้

 3.  อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างการดำาเนนิงานระบบสขุภาพดา้นตา่งๆ กับงานอาชวีอนามยั 

  และความปลอดภัยได้

 4.  อธิบายความรูพ้ื้นฐานดา้นวิทยาการระบาดและสามารถประยุกตใ์ชใ้นงานอาชวีอนามยั 

  และความปลอดภัยได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบสุขภาพ และการจัดระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย การ

วางแผนและนโยบายด้านสุขภาพ การประเมินผลงานด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการดำาเนินงาน

ระบบสขุภาพด้านต่างๆ กับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย รวมท้ังความรู้พ้ืนฐานดา้นวิทยาการระบาด

และการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 การตรวจวัดแล ร มิ างสขศาสตรอตสาหกรรม  ห ว่ กิต

 Measurement and Evaluation in Industrial Hygiene

 วัต ร สง
 1.  อธิบายหลักการตระหนักสิ่งแวดล้อมในการทำางานที่มีผลต่อสุขภาพ

 2.  อธิบายหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำางานที่มีผลต่อสุขภาพ และขีดจำากัด 

  การสัมผัสสารในสิ่งแวดล้อมการทำางานได้

 3.  อธิบายหลักการและวิธีการตรวจวัดเสียง แสงสว่าง รังสี ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และ 

  ความกดดันบรรยากาศ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศได้

 4.  ประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำางานได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตระหนักถึงลักษณะและสภาพของส่ิงแวดล้อม 

ในการทำางานที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หลักการประเมินการสัมผัส 

สิ่งแวดล้อมในการทำางานท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ขีดจำากัดการสัมผัสสารในส่ิงแวดล้อม 

การทำางาน เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หลักการและวิธีการตรวจวัด เสียง แสงสว่าง รังสี 

ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิและความกดดันบรรยากาศ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศทางเคมีและ

ชีวภาพ
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 การส่ง สริมสข าพ การตรวจ ร มิ  แล การ ำา ดั ร องต้   ห ่ว กิต

 Health Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care

 วัต ร สง
 1.  อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารและ 

  การมีส่วนร่วมของชุมชนได้

 2.  อธิบายการวางแผน การประเมินผลและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้

 3.  อธิบายการสร้างเสริมสุขภาพ การชี้นำาและการให้คำาปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพได้

 4.  อธิบายการตรวจประเมิน และการบำาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย หรือ 

  ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพได้

 5.  อธิบายการปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อผู้ป่วยได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วม 

ของชุมชน การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและประเมินผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

การสร้างเสริมสุขภาพ การชี้นำาและการให้คำาปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ังการตรวจประเมินและ

การบำาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ  

การปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย

 พ า อาชีวอ ามั แล อ ามั สิงแวดล้อม  ห ่ว กิต

 Fundamental of Occupational Health and Environmental Health

 วัต ร สง
 1.  อธิบายหลกัการและแนวคดิพ้ืนฐานของงานอาชวีอนามยัและการอนามยัสิง่แวดลอ้มได้

 2.  มีความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางานสุขศาสตร์ 

  อุตสาหกรรม พิษวิทยา การยศาสตร์ และโรคจากการทำางาน

 3.  อธิบายหลักการและแนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

 4.  มีความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดหานำ้าสะอาด การควบคุมมลพิษทางนำ้า 

  มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี การจัดการขยะมูลฝอย 

  และสิ่งปฏิกูล

 5.  อธิบายหลักการและแนวคิด การจัดการสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย การจัดการ 

  เหตุรำาคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิดเก่ียวกับอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย 

ในการทำางานสขุศาสตรอุ์ตสาหกรรม พิษวทิยา การยศาสตร ์และโรคจากการทำางาน การจดัการอาชวีอนามยั

และความปลอดภัย ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการนำ้าสะอาด การควบคุมมลพิษทางนำ้า มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และรังสี การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การจัดการสุขาภิบาล

อาหารและที่อยู่อาศัย เหตุรำาคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
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8 ล กีาร ว ม างสขศาสตรอตสาหกรรม  ห ว่ กิต

 Industrial Hygiene Control Technology

 วัต ร สง
 1.  อธิบายแนวคิดและหลักการในการป้องกันและควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้

 2.  อธิบายหลักการและแนวทางการออกแบบระบบระบายอากาศและการบำาบัดมลพิษ 

  อากาศได้

 3.  อธิบายหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารได้

 4.  อธิบายหลักการและเทคโนโลยีในการป้องกันอันตรายและการควบคุม เสียง แสงสว่าง  

  รังสี ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และความกดดันบรรยากาศได้

 5.  อธิบายแนวทางการตรวจสอบการทำางานและการดูแลบำารุงรักษาระบบควบคุม 

  สิ่งแวดล้อมในการทำางาน รวมทั้งมาตรการบริหารจัดการในการควบคุมด้านสุขศาสตร์ 

  อุตสาหกรรมได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิดและหลักการในการป้องกันและควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หลักการและ

เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การออกแบบระบบระบายอากาศ หลักการและ

เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร หลักการบำาบัดมลพิษอากาศ ประสิทธิภาพและ 

ความเหมาะสมของระบบบำาบัดมลพิษอากาศประเภทต่างๆ หลักการและเทคโนโลยีการป้องกันอันตราย

และการควบคุมเสียง แสงสว่าง รังสี ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิและความกดดันบรรยากาศ การตรวจสอบ

การทำางานและการดูแลบำารุงรักษาระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำางาน รวมทั้งมาตรการบริหารจัดการ

ในการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

9 พ า วิศวกรรม งา อาชีวอ ามั แล วาม ลอด ั   ห ว่ กิต

 Basic Engineering for Occupational Health and Safety

 วัต ร สง
 1.  อธิบายเก่ียวกับความรูพ้ื้นฐานดา้นวิศวกรรมศาสตร ์และความรูเ้ฉพาะดา้นของวิศวกรรม 

  สาขาต่างๆ

 2.  อ่านแบบทางวิศวกรรมด้านต่างๆ ได้

 3.  ประยุกต์ความรู้เฉพาะด้านของวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี และการอ่านแบบทางวิศวกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ 

ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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0 ล กีารจัดการอาชีวอ ามั แล วาม ลอด ั   ห ว่ กิต

 Occupational Health and Safety Management Technology

 วัต ร สง
 1.  อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ  

  การควบคุมการสูญเสียและนำาเสนอการป้องกันอุบัติเหตุได้

 2.  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน จัดทำาข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และจัดทำาคู่มือ 

  ความปลอดภัยได้

 3.  สามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก่อนการเกิดอุบัติเหตุได้

 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างและหลัง 

  การเกิดอุบัติเหตุได้

 5.  สามารถเลือกและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะกับอันตราย 

  ที่มีในการทำางานได้ 

 6.  จัดการอบรมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยได้

 7.  อธิบายหลกัการวางแผนและจดัทำารายงานทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยได้

 8.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย กำาหนดวิธีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ 

  ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมได้

 9.  สามารถประเมินและจัดการความเสี่ยงได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติการณ์  

การวิเคราะห์ความสูญเสีย เทคนิคความปลอดภัยในการทำางาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

ส่วนบุคคล คู่มือความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นโยบายด้านความปลอดภัย การจัดสวัสดิการ ระบบข้อมูลงานและ

การจดัทำารายงานประจำาปด้ีานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั หลักการประเมนิและการจดัการความเสีย่ง 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 ก หมา แล มาตร า ด้า อาชีวอ ามั  วาม ลอด ั แล    ห ว่ กิต

 ส าพแวดล้อม การ ำางา   

 Occupational Health, Safety and Environment Law and Standards

 วัต ร สง
 1.  มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย และการใช้กฎหมาย

 2.  มีความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ 

  สภาพแวดลอ้มในการทำางานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท้ังของประเทศไทยและตา่งประเทศ

 3.  อธิบายหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ 

  สภาพแวดล้อมในการทำางานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

 4.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานสากลและข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัย 

  ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 5.  สามารถระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานในการ 

  ดำาเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมทั้ง 

  การจัดสวัสดิการตามกฎหมายได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายและการใช้กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ 

สภาพแวดล้อมในการทำางานของประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎหมายและมาตรฐานด้าน 

อาชวีอนามยั ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการทำางานท่ีสำาคัญของต่างประเทศ มาตรฐานสากลและ

ขอ้กำาหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับงานอาชวีอนามยั ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมทัง้หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในการบริหารกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางาน

ในการดำาเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานตามกฎหมาย
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 ล ีวิศวกรรม วาม ลอด ั    ห ่ว กิต

 Safety Engineering Technology

 วัต ร สง
 1.  อธิบายหลักการออกแบบอาคารและการวางผังโรงงานที่ปลอดภัยได้

 2.  อธิบายแนวทางในการบำารุงรักษาอาคารเพื่อความปลอดภัยได้

 3.  อธิบายหลักการทำางานกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และการใช้เครื่องจักรแทน 

  กำาลังคนอย่างปลอดภัยได้

 4.  อธิบายหลักการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานได้

 5.  อธิบายหลักการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย การปฏิบัติงานกับสารไวไฟ และ 

  การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยได้

 6.  สามารถจัดทำาแผนฉุกเฉินได้

 7.  สามารถปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นได้

 8.  อธิบายหลักความปลอดภัยในการทำางานก่อสร้าง และการทำางานในที่อับอากาศได้

 ำาอธิ า ชดวิชา 
 การออกแบบอาคารและการวางผังโรงงาน การบำารุงรักษาอาคารเพ่ือความปลอดภัย  

ความปลอดภัยในการทำางานกับเครื่องจักร ระบบท่อความดันอากาศ หม้อนำ้า เครื่องอัดอากาศ และการใช้ 

เครื่องจักรแทนกำาลังคน การใช้และเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การใช้งาน การจัดเก็บสารเคมีและ 

วัตถุอนัตราย การปฏิบติังานกับสารไวไฟ การปอ้งกันอนัตรายจากอคัคภัีย การทำาแผนฉุกเฉิน ความปลอดภัย 

ในการทำางานก่อสร้าง และการทำางานในที่อับอากาศ 

 พิษวิ าแล วชศาสตร องกั    ห ว่ กิต

 Toxicology and Preventive Medicine

 วัต ร สง
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางพิษวิทยา

 2. อธิบายการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพได้

 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน

 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพการทำางาน

 5. อธิบายสาเหตุและลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพได้

 6. อธิบายแนวทางการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพได้

 7. อธิบายการวางแผนการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพได้

 8.  สามารถประยุกต์ความรู้ด้านพิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันในงานด้านอาชีวอนามัย 

  และความปลอดภัยได้
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 ำาอธิ า ชดวิชา
 หลักการทางพิษวิทยา กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี กลไกและปฏิกิริยาของร่างกาย 

เมื่อได้รับสารพิษ หลักการทดสอบและการกำาหนดมาตรฐานสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์ 

ดัชนีอันตราย เครื่องมือวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา สารเคมีที่สำาคัญและใช้กันมาก และมลพิษที่เกิดจากกิจการ

ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

 ความรูด้้านเวชศาสตรป้์องกันในการพัฒนาสมรรถภาพการทำางาน การศกึษากลไกการทำางาน

ของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อผู้ประกอบอาชีพ สาเหตุและลักษณะอาการของโรคที่เกิดจาก

การประกอบอาชีพ หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์โรคที่เกิด

เนื่องมาจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และการป้องกันโรคจากการประกอบ

อาชีพ

 การ ศาสตรแล จิตวิ าอตสาหกรรม  ห ว่ กิต

 Ergonomics and Industrial Psychology

 วัต ร สง
 1.  อธิบายระบบโครงสร้างร่างกาย ข้อจำากัด และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร 

   อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในการทำางานได้ 

 2.  อธิบายแนวคิด หลักการ และวิธีการทางการยศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

  องค์การได้

 3.  คาดการณ์ สืบค้น ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากปัจจัยและสภาพการทำางาน 

  ท่ีไม่เหมาะสมตามหลักการและวิธีการทางด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมได้

 4.  ประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรมในการวางแผนป้องกัน  

  ควบคุมและแก้ไขปัญหาจากการทำางาน พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ และประสิทธิภาพ 

  ในการทำางานได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 ปัจจัยมนุษย์ ระบบโครงสร้างร่างกาย ขนาดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ สรีรศาสตร์ 

ในการทำางาน แนวคิดและหลักการทางการยศาสตร์ การสำารวจ วิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงด้าน

การยศาสตร ์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาทางการยศาสตร์ มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง การประยุกต์

หลักการยศาสตร์ในการออกแบบ เลือกใช้ จัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำางาน สภาพการทำางาน อุปกรณ์และ 

วิธีการทำางาน ความเครียดและความล้าจากการทำางาน แนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

การประเมินและการทดสอบด้านจิตวิทยา หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาในการสรรหาและคัดเลือก 

บคุคล การฝกึอบรมและการสอนงานเพ่ือพัฒนาบคุคล ผูน้ำาและการจงูใจในการทำางาน การประยุกตค์วามรู้

ทางจิตวิทยาเพื่อป้องกัน พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำางาน
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 ร ส การ วิชาชีพอาชีวอ ามั  วาม ลอด ั แล    ห ่ว กิต

 ส าพแวดล้อม การ ำางา  

 Professional Experience in Occupational Health, Safety and Environment

 วัต ร สง
 1.  สามารถนำาแนวคิดและหลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ 

  ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

 2.  อธิบายบทบาทและการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

  ในการทำางานได้

 3.  อธิบายแนวคิดและหลักการการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำางาน  

  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำางานเป็นทีมได้

 4.  อธิบายหลักการการประสานงาน การสอนงาน การฝึกอบรมและการนิเทศงานได้

 5.  อธิบายหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพได้

 6.  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ 

  สภาพแวดล้อมในการทำางาน และจัดทำาแผนงานและโครงการด้านอาชีวอนามัยและ 

  ความปลอดภัยได้

 7.  อธิบายแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบการจดัการงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได้

 ำาอธิ า ชดวิชา
 การประยุกต์แนวคิดและหลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ภาคปฏิบัติ 

บทบาทและการดำาเนินงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ การสร้างและส่งเสริม

บรรยากาศที่ดีในการทำางาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำางานเป็นทีม การประสานงาน การสอนงาน  

การฝกึอบรมและการนิเทศงาน จรรยาบรรณวิชาชพี การวิเคราะหส์ถานการณ์และปญัหาดา้นอาชวีอนามยั 

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ในสถานประกอบกิจการ การจัดทำาแผนงาน โครงการ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์ระบบการจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

การสัมมนา/ปัญหาพิเศษด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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0  ชีววิ า มีแล ชีว มีสำาหรั การแพ แ ไ   ห ่ว กิต

 Biology, Chemistry and Biochemistry for Thai Traditional Medicine

 วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต แนวคิดทางวิวัฒนาการและอนุกรม

วิธาน การเจริญเติบโตที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่

ของเซลล ์การจดัระเบยีบเนือ้เยือ่และอวยัวะกลไกควบคมุการทำางานของรา่งกายมนษุย ์

พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดลักษณะและโรคทางพันธุกรรม

2.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

การจำาแนกประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมี

ขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติ การวิเคราะห์โดยปริมาตร 

จะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การใช้เครื่องมือเพื่อ

การวิเคราะห์เบื้องต้นและเทคนิคการแยก

3.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของชีวเคมี องค์ประกอบทางเคมีของส่ิงท่ีมีชีวิต 

โครงสร้าง สมบัติ และหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล การสลายและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล 

ในรา่งกาย ความสมัพนัธแ์ละระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ การถา่ยทอด

พลังงานในร่างกาย

 ำาอธิ า ชดวิชา
ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต แนวคิดทางวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน การเจริญเติบโตที่ 

ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ การจัดระเบียบเนื้อเยื่อและอวัยวะ

กลไกควบคุมการทำางานของร่างกายมนุษย์ พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดลักษณะและโรคทางพันธุกรรม 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ การจำาแนกประเภทและ 

การเรียกชื่อสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ที่พบ

ในธรรมชาติ การวิเคราะห์โดยปริมาตรจะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน 

การใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้นและเทคนิคการแยก

ความหมายของชีวเคมี องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งที่มีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่

ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน  

การสลายและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลในร่างกาย ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการ

เมแทบอลิซึม การถ่ายทอดพลังงานในร่างกาย
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0  จลชีววิ า รสิตวิ าแล พ าธิสรีรวิ าสำาหรั   ห ่ว กิต

 การแพ แ ไ  

 Microbiology, Parasitology and Pathophysiology 

 for Thai Traditional Medicine

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ของแบคทีเรีย ไวรัส 

รา และปรสิต ที่ทำาให้เกิดโรคในคน ภูมิคุ้มกันวิทยา การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และ

การรักษา

2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา กระบวนการ กลไกความผิดปกติในการ

ทำางานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ

 ำาอธิ า ชดวิชา
รูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่ทำาให้เกิดโรคใน

คน ภูมิคุ้มกันวิทยา การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และการรักษา

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค กระบวนการกลไกที่ทำาให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงจนเกิดโรค

ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ความผิดปกติ

ของระบบประสาท ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมนำ้าเหลือง ความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบหายใจ ความผิดปกติของระบบ 

ทางเดนิอาหาร ความผดิปกตขิองระบบขบัถา่ย ความผดิปกตขิองระบบทางเดนิปสัสาวะและความผดิปกติ 

ของระบบสืบพันธุ์ การวิเคราะห์โรค ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบ่อย 

และการส่งต่อผู้ป่วย

0  มี สัชวัต  สัชวิ าแล พิษวิ าสำาหรั การแพ แ ไ   ห ว่ กิต

 Chemistry of Materia Medica, Pharmacology and Toxicology 

 for Thai Traditional Medicine

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.  มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการแบง่กลุม่เภสชัวตัถตุามองคป์ระกอบทางเคม ีชวีสงัเคราะห์

ของสารสำาคัญ เทคนิคการสกัด การทดสอบเบื้องต้น การกระจายตัวของสารกลุ่ม

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโนและโปรตีน กลัยโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีน กรด

อนิทรยี ์เรซนิ บาลซมัและแอลคาลอยด ์ในเภสชัวตัถแุตล่ะชนดิ ตวัอยา่งยาแผนปจัจบุนั

ที่ค้นพบจากสารกลุ่มดังกล่าว ประโยชน์และการนำาไปใช้ทางการแพทย์แผนไทย

2.  มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา 

ประโยชน์ของยาในการป้องกันและรักษาโรค
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3.  มีความรู้เกี่ยวกับพิษวิทยา หลักการทั่วไปของการเกิดพิษ กลไกการเกิดพิษ ปัจจัยที่มี

ผลต่อการเกิดพิษ ความเป็นพิษต่อเซลล์ การระคายเคือง อาการแพ้จากพืชบางชนิด 

ปฏิกิริยาต่อกันของยา การเทียบเคียงฤทธิ์ของยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน

ำาอธิ า ชดวิชา
การแบ่งกลุ่มเภสัชวัตถุตามองค์ประกอบทางเคมี ชีวสังเคราะห์ของสารสำาคัญ เทคนิค

การสกัด การทดสอบเบื้องต้น การกระจายตัวของสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโนและโปรตีน 

กลัยโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีน กรดอินทรีย์ เรซิน บาลซัมและแอลคาลอยด์ ในเภสัชวัตถุแต่ละชนิด 

ตัวอย่างยาแผนปัจจุบันที่ค้นพบจากสารกลุ่มดังกล่าว ประโยชน์และการนำาไปใช้ทางการแพทย์แผนไทย 

แนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา ประโยชน์ของยาในการ

ป้องกันและรักษาโรค พิษวิทยา หลักการท่ัวไปของการเกิดพิษ กลไกการเกิดพิษ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดพิษ 

ความเป็นพิษต่อเซลล์ การระคายเคือง อาการแพ้จากพืชบางชนิด ปฏิกิริยาต่อกันของยา การเทียบเคียง

ฤทธิ์ของยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน

09 รัช าแล ก หมา กี วกั การแพ แ ไ   ห ่ว กิต

 Philosophy and Laws Related to Thai Traditional Medicine

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

2.  มีความรู้ความเข้าใจความหมาย องค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณะ

และนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูป

ระบบสุขภาพ สถานภาพของการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย ์

ทางเลือกในระบบสุขภาพ

3.  มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผล

ต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิต

ในสังคม โรคทางจิตเวชและแนวทางในการป้องกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของ

แพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

4.  มีความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาการที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ปรัชญา ศาสนา 

วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ หลักการและวิธีสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตาม

กระบวนการทางการแพทย์แผนไทย
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ำาอธิ า ชดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย 

ความหมาย องค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับ

สุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูประบบสุขภาพ สถานภาพของการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ 

หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตและ

พัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิตในสังคม โรคทางจิตเวชและแนวทาง

ในการป้องกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่ม 

เป้าหมายต่างๆ 

ววิฒันาการทีเ่กีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย ปรชัญา ศาสนา วฒันธรรม ความเชือ่ดา้นสขุภาพ 

หลักการและวิธีสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตามกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย

 ร่างกา ม ษ   ห ่ว กิต

 Human Body

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต่างๆ ของร่างกายในคนปกติ

2. มีความรู้ความเข้าใจพยาธิวิทยา ปฏิกิริยาการโต้ตอบของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ

3.  สามารถตรวจประเมิน การปฐมพยาบาล และให้คำาแนะนำาเพื่อป้องกันการเกิดโรค 

ในระบบต่างๆ ของร่างกาย

ำาอธิ า ชดวิชา
ศึกษากายวิภาค สรีรวิทยาในคนปกติและในภาวะเกิดพยาธิสภาพ การตรวจประเมิน 

การปฐมพยาบาลและการให้คำาแนะนำาเพื่อป้องกันการเกิดโรของระบบกระดูก ข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบ

ต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกัน

ศึกษาพยาธิวิทยา ปฏิกิริยาการโต้ตอบของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ กลไกการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าที่ และการปรับตัวของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์และ

เนื้อเยื่อ โดยศึกษาในระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและ 

ต่อมนำ้าเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบทางเดินปัสสาวะ

และระบบสืบพันธุ์
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 การฝก ิ ัติ สัชพ กษศาสตรแล สัชกรรมแ ไ              ห ่ว กิต

 Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy

 วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีทักษะในการจำาแนกพืชและเครื่องยาไทยและเทศ

 2. มีทักษะในการจัดทำาพิพิธภัณฑ์พืชและการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร

 3. มีทักษะในการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องมือปรุงยา

 4. มีทักษะในการปรุงยาจากเภสัชวัตถุในรูปแบบต่างๆ และการควบคุมคุณภาพยา

ำาอธิ า ชดวิชา
การฝึกปฏิบัติทางเภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช หลักการทางอนุกรมวิธานพืช 

การดูเอกลักษณ์ทางมหาทัศน์ทั้งพืชสดและแห้ง การสำารวจป่าศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ 

การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร การจัดทำาพิพิธภัณฑ์พืช การขยายพันธุ์พืช

สมุนไพรและพืชท้องถิ่น การใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือปรุงยา การควบคุมคุณภาพยา การเตรียม 

เภสัชวัตถุ ศิลปะในการปรุงยารูปแบบต่างๆ การแต่งสี กลิ่น และรส การจ่ายยาสมุนไพร ตลอดจน 

การให้คำาแนะนำาในการใช้ยาสมุนไพร และการฝึกปฏิบัติงาน การผลิตยาในสถานที่ผลิตยา

 วดแ ไ    ห ่ว กิต

 Thai Traditional Massage I
วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการนวดไทย มารยาทและ

จรรยาบรรณวิชาชีพการนวดไทย ความรู้เบ้ืองต้นของการนวดไทย ทฤษฎีเส้นประธานสิบ 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำาหรับการนวดไทย การฝึกกำาลังนิ้วมือ ความรู้ 

พื้นฐานการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์และการนวดไทยแบบราชสำานัก เส้นพื้นฐานและ 

จดุสญัญาณ กายบรหิารฤๅษดัีดตน การอบและการประคบสมนุไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

2.    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์สาเหตุ วินิจฉัย

โรคทางการแพทย์แผนไทยเทียบเคียงแผนปัจจุบัน การนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อย 

การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับอาหารแสลงและการส่งต่ออย่างเหมาะสม

3.   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการด้านนวดไทยในระบบโรงพยาบาล

ำาอธิ า ชดวิชา
ประวัติความเป็นมาของการนวด กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำาหรับการนวด มารยาท

และจรรยาบรรณวิชาชีพการนวดไทย ความรู้เบื้องต้นของการนวดไทย ทฤษฎีเส้นประธานสิบ การฝึก

กำาลังนิ้วมือและการแต่งรสมือ ความรู้พื้นฐานการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์และการนวดไทยแบบราชสำานัก  

เส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณ กายบริหารฤๅษีดัดตน การใช้ยาสมุนไพร การอบและการประคบสมุนไพร

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
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การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์สาเหตุ วินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย การนวด

รักษาอาการโรคที่พบบ่อย การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับอาหารแสลงและการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  

รวมทั้งมาตรฐานงานบริการด้านนวดไทยในระบบโรงพยาบาล

 ร ส การ วิชาชีพการแพ แ ไ   ห ่ว กิต

 Professional Experience in Thai Traditional Medicine

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.    นำาความรู้และทักษะมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยด้วยการบูรณาการ

ความรู้เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และการนวดไทยมาใช้กับผู้ป่วยจริง

2.  นำาความรู้และทักษะที่ได้จากวิชาผดุงครรภ์ไทยมาใช้ในสถานการณ์จริง

3.  มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา และคำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพ 

4.    มีคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายแห่งวิชาชีพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทาง 

การแพทย์แผนไทย

5.    สามารถประยุกต์หลักการและองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการอย่างเป็นระบบ

ำาอธิ า ชดวิชา
การนำาความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการแพทย์ 

แผนไทยด้วยการบูรณาการความรู้เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย 

มาใช้กับผู้ป่วยจริงภายใต้การควบคุมของอาจารย์แหล่งฝึก การให้การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาและ 

คำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพ และบูรณาการการรักษาร่วมกับวิชาชีพอื่นในสถานพยาบาล

การนำาความรู้และทักษะที่ได้จากวิชาผดุงครรภ์ไทยมาใช้ในสถานการณ์จริง

8 สัชกรรมแ ไ    ห ่ว กิต

 Thai Traditional Pharmacy I
วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรม 

แผนไทยและยาเบญจกูล จรรยาเภสัช

2. มีความรู้ความเข้าใจหลักเภสัชกรรมแผนไทย

3. มีความรู้ความเข้าใจหลักเภสัชวัตถุ

4.  มีความรู้ความเข้าใจหลักสรรพคุณเภสัช รสของตัวยาและรสยาประธาน ความสัมพันธ์

ระหว่างรสยากับธาตุ อุตุ อายุ และกาล ตัวยาใช้แทนกัน

5.  มีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาสมุนไพร ยาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติจาก

สมุนไพร บัญชียาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณ สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

สมุนไพรที่มีพิษ ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้ตัวยา
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ำาอธิ า ชดวิชา
ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมแผนไทยและยาเบญจกูล 

จรรยาเภสัช หลักเภสัชกรรม 4 ประการ การใช้ยาสมุนไพร ยาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติจาก

สมุนไพร บัญชียาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณ สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรที่มีพิษ  

ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้ตัวยา สารสำาคัญหลักและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

ความสำาคัญและการประยุกต์ใช้เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช รสของตัวยาและรสยาประธาน ความสัมพันธ์

ระหว่างรสยากับธาตุ อุตุ อายุ และกาล ตัวยาใช้แทนกัน

9 วดแ ไ     ห ่ว กิต

 Thai Traditional Massage II
วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการนวดเพื่อการบำาบัดโรค การซัก

ประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

2.    สามารถนวดเพื่อการบำาบัดตามศาสตร์ทางด้านการนวดแผนไทยและสามารถให้ 

คำาแนะนำาหลังการนวดและส่งต่อผู้ป่วยได้

3.    สามารถเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ 

ทางเลือก

4.    สามารถนวดรกัษาโรคทีพ่บบอ่ย โรคทางระบบกระดกูและกลา้มเนือ้ เทคนคิเฉพาะโรค

ได้

5.    สามารถนวดส่งเสริมสุขภาพ การนวดนำ้ามัน การนวดนักกีฬา การดัดดึง และการนวด

ฝ่าเท้าได้

ำาอธิ า ชดวิชา
หลักการและทฤษฎีการนวดเพื่อการบำาบัดโรค การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ

วินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์ 

การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ทางเลือก วิธีการนวดรักษาโรคที่พบบ่อย โรคทางระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะโรค การให้คำาแนะนำาหลังการนวด การส่งต่อผู้ป่วย การใช้ยาสมุนไพรประกอบ

การนวด การนวดส่งเสริมสุขภาพ การนวดนำ้ามัน การนวดนักกีฬา การดัดดึง และการนวดฝ่าเท้า

0 การฝก ิ ัติ วดแ ไ    ห ่ว กิต

 Practice in Thai Traditional Massage

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.    มีทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการ

บำาบัดโรคด้วยศาสตร์ทางการนวดแผนไทย

2.    มีทักษะในการป้องกันโรค การฟื้นฟู การให้คำาแนะนำา การบันทึกข้อมูล และการส่งต่อ

ผู้ป่วยในสถานพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย
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ำาอธิ า ชดวิชา
การนำาความรู้และทักษะที่ได้จากวิชาการนวดไทยมาใช้ในสถานการณ์จริง การฝึก

ปฏิบัติด้วยศาสตร์ทางการนวดแผนไทยเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจประเมินทาง 

ด้านการนวด การวินิจฉัย การบำาบัดโรค การป้องกันโรค การฟื้นฟู การให้คำาแนะนำา การบันทึกข้อมูล  

งานเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วยทั้งในสถานพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย

 วชกรรมแ ไ     ห ่ว กิต

 Thai Traditional Therapy I
วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.    มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา จรรยาแพทย์ แนวคิดทฤษฎีการแพทย์แผนไทย คัมภีร์

ทางการแพทย์และศัพท์ทางการแพทย์แผนไทย

2.    สามารถประยุกต์องค์ความรู้ และทฤษฎีการแพทย์แผนไทยตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย 

เพื่อใช้เป็นหลักการตรวจวินิจฉัยแบบแผนไทยและแผนปัจจุบัน หลักการแปลผล 

เบื้องต้นของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ

สมุฏฐานการเกิดโรค อาการและพยาธิสภาพของโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยและ

แผนปัจจุบัน แนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาแผนไทยหรือการตั้งตำารับยาแผนไทย

เพื่อการรักษา การส่งต่อผู้ป่วยได้

ำาอธิ า ชดวิชา
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ องค์ความรู้และสาระสำาคัญ 

ในคัมภีร์แพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การกำาเนิดมนุษย์ เบญจขันธ์ มหาภูตรูป 

สมุฏฐานแห่งโรคซึ่งสัมพันธ์กับธาตุ ฤดูกาล อายุ เวลา สถานที่ อาหาร และพฤติกรรม การปรับสมดุล 

ของวาตะ ปิตตะ เสมหะ ตามหลักคัมภีร์วรโยคสาร หลักการตรวจโรค การวินิจฉัยโรคตามตำาราเวชศึกษา 

คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ และคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์ปฐมจินดา  

คัมภีร์มหาโชตรัต คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ คัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา 

คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์ คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค  

คัมภีร์อติสาร คัมภีร์ทิพยมาลา คัมภีร์กษัย คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร การวิเคราะห์และตีความ

ในแต่ละคัมภีร์ หลักการตรวจโรคในแต่ละคัมภีร์ และศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยในแต่ละคัมภีร ์

การบันทึกประวัติผู้ป่วย แนวทางการบำาบัด การสั่งจ่ายยาและเลือกใช้ยาแผนไทย การ

ปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย หลักการตรวจวินิจฉัยแบบแผนไทยและแผนปัจจุบัน หลักการแปลผล 

เบื้องต้นของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสมุฏฐานการเกิดโรค  

อาการและพยาธสิภาพของโรคตามหลกัการแพทยแ์ผนไทยและแผนปจัจบุนั แนวทางการรกัษา การเลอืก

ใช้ยาแผนไทยหรือการตั้งตำารับยาแผนไทยเพื่อการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย
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 วชกรรมแ ไ     ห ่ว กิต

 Thai Traditional Therapy II
วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.  สามารถประมวลและบูรณาการองค์ความรู้จากคัมภีร์แพทย์แผนไทย

2.   สามารถเขา้ใจหลกัการรกัษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย สามารถเทยีบเคยีงอาการ

และโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ทางเลือก การเลือกใช้ยาแผนไทย

และการตั้งตำารับยาแผนไทย

3.  สามารถปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย

ำาอธิ า ชดวิชา
การประมวลองค์ความรู้ และบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเพื่อใช้เป็นหลักการตรวจ

วินิจฉัย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การบำาบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตลอดจนการป้องกันโรค 

การฟื้นฟู การให้คำาแนะนำา การส่งต่อผู้ป่วย และการเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์ 

แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ทางเลือก การปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย หลักการแปลผลเบื้องต้น

ของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเลือกใช้ยาแผนไทยและการตั้งตำารับยาแผนไทยเพื่อการรักษา 

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

 การฝก ิ ัติ วชกรรมแ ไ    ห ่ว กิต

 Practice in Thai Traditional Therapy

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.   มีทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย และการบำาบัดโรคด้วยศาสตร์

ทางการแพทย์แผนไทย

2.   มีทักษะในการป้องกันโรค การฟื้นฟู การให้คำาแนะนำา การบันทึกข้อมูล และการส่งต่อ

ผู้ป่วยในสถานพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย

 ำาอธิ า ชดวิชา
การฝึกปฏิบัติด้วยศาสตร์ทางเวชกรรมแผนไทยเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจร่างกาย 

การวินิจฉัย การบำาบัดโรค การป้องกันโรค การฟื้นฟู การให้คำาแนะนำา การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน 

การส่งต่อผู้ป่วย ทั้งในสถานพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย ภายใต้การแนะนำา

ของผู้ควบคุมงาน การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
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 สัชกรรมแ ไ     ห ่ว กิต

 Thai Traditional Pharmacy II
วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคณาเภสัช กระสายยา การใช้ตัวยาอันตราย การเก็บ

และการสกัดตัวยาจากสมุนไพร การเตรียมยาสมุนไพร

2. มีความรู้ความเข้าใจหลักเภสัชกรรม

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร 

4.  มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการผลิตยาแผนไทย การขึ้นทะเบียนตำารับยา 

การขออนุญาตผลิตและขายยา การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

ยาสมุนไพร

ำาอธิ า ชดวิชา
คณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา มหาพิกัด และพิกัดพิเศษ โครงสร้างตำารับยาและการวิเคราะห์

ยาไทย มาตราชั่งตวง วัด หลักเภสัชกรรม หลักการปรุงยาให้มีสรรพคุณดี หลักการและข้อควรระวังในการ

ใชย้าสมนุไพร วธิกีารใชต้วัยาอนัตราย การทำาใหต้วัยามพีษินอ้ยลง (การสะต ุประสะ และฆา่ฤทธิ)์ การเกบ็

รกัษายาทีป่รงุแลว้ การกำาหนดอายยุา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติและการปรงุยา การสกดัตวัยาจากสมนุไพร 

กระสายยา การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหาร 

ร้านยาแผนไทย การขออนุญาตผลิตและขายยา การขึ้นทะเบียนตำารับยาแผนไทย หลักการและวิธีการ

ที่ดีในการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ 

กระบวนการผลติยาสำาเรจ็รปู การเตรยีมยาสมนุไพรประเภทยานำา้ ยาก่ึงแขง็ และยาของแขง็ การเก็บรกัษา

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร การวิจัยทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย

 สัง มวิ า มา ษ วิ าการแพ แล ร าดวิ า  ห ่ว กิต

 สำาหรั การแพ แ ไ   

  Sociology, Anthropology and Epidemiology 

 for Thai Traditional Medicine

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.   เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของมนุษย์ และการใช้

บริการสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

2.   เข้าใจขอบเขตและวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรคและสามารถ

ประยุกต์ใช้ หลักการทางระบาดวิทยากับงานทางการแพทย์แผนไทยได้

3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ
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ำาอธิ า ชดวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพื้นฐาน การประยุกต์กับการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับสุขภาพ 

ความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพ และการใช้บริการสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 

แนวคิดพ้ืนฐาน ความหมาย ขอบเขตและวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค 

หลักการควบคุมป้องกันโรค การใช้เครื่องมือทางระบาดวิทยาวัดการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพ วิธีการ

ศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค การประยุกต์ความรู้ทางระบาดวิทยาใน 

การปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย 

การสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย แนวคิดและกระบวนการรักษา การตั้ง 

ตำารับยาและการรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้านประจำาท้องถิ่น

0  การวิจั างการแพ แ ไ   ห ่ว กิต

 Research in Thai Traditional Medicine

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.   มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการและความสำาคัญของการวิจัยต่อการพัฒนา 

การแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณ นักวิจัย กระบวนการทำาวิจัย

2.   สามารถจัดทำาโครงร่างการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย

ในหลอดทดลอง การวิจัยในสัตว์ทดลอง การวิจัยทางคลินิก การวิจัยภูมิปัญญาและ

พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น สถติวิเิคราะหใ์นการวจิยั การเขยีนรายงานการวจิยั การนำาเสนอ

ผลงานวิจัยได้

3.   สามารถประยุกต์ระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัยทางด้านการแพทย์

แผนไทยได้ ทั้งการพัฒนาโครงการวิจัยใหม่และการนำากระบวนการวิจัยไปใช้ 

ในการพัฒนางานประจำา

4.   สามารถค้นคว้าข้อมูลการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบจากตำารา วารสาร สิ่งพิมพ์  

 และแหล่งข้อมูลอื่นได้

5.    สามารถจัดทำาโครงงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยได้ และสามารถวิเคราะห์

ประเมินคุณค่างานวิจัยได้

ำาอธิ า ชดวิชา
แนวคิด หลักการและความสำาคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  

จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการทำาวิจัย การจัดทำาโครงร่างการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย 

เชิงปริมาณ การวิจัยในหลอดทดลอง การวิจัยในสัตว์ทดลอง การวิจัยทางคลินิก การวิจัยภูมิปัญญา 

และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน สถิติวิเคราะห์ในการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำาเสนอผลงานวิจัย 

การค้นคว้าข้อมูลการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบจากตำารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และแหล่งข้อมูลอื่น 

การจัดทำาโครงงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยในการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงหลักการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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0  ดง รร แ ไ แล การฝก ิ ัติ ดง รร แ ไ   ห ่ว กิต

 Thai Traditional Midwifery and Practice in Thai Traditional Midwifery

วัต ร สง  เพื่อให้นักศึกษา

1.    มีความรู้ ความเข้าใจ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ กลไกการคลอด  

การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือการคลอด

2.    มีความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกของผดุงครรภ์ไทยตามคติความเช่ือ

และการปฏิบัติตามองค์ความรู้ตามคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยทั้งระยะตั้งครรภ์  

ก่อนคลอดและหลังคลอด

3.   สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านผดุงครรภ์แผนไทยในการวินิจฉัยการตั้งครรภ์  

การทำาคลอดปกต ิการดแูลมารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด

ำาอธิ า ชดวิชา
แนวคิดและหลักการของการผดุงครรภ์ไทย หน้าที่และบทบาท จรรยาบรรณและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับผดุงครรภ์ไทย ความหมายและความสำาคัญของการผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา การตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลมารดาและทารกระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด

และหลังคลอดตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ความผิดปกติของมารดาและทารก การส่งต่อผู้ป่วย  

วิธีการทำาคลอดในรายปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริง ได้แก่   

การนวดไทย การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การนั่งถ่าน การเข้ากระโจม การอาบนำ้าสมุนไพร  

การพันผ้าหน้าท้อง และการให้คำาแนะนำา ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ โดยคำานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  

และกฎหมายแห่งวิชาชีพ การผดุงครรภ์ไทย รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับ

ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้



า ว
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าร า า ิ ั ิหลั ส รสาธาร สุข าส ร ั ิ

วิชา สาธาร สุขชุมช

การฝกึปฏบิตัใินหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชมุชน เปน็การฝกึปฏบิตัิ

ที่กำาหนดขึ้นสำาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ เพื่อฝึกทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 

สาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงขณะน้ีกำาหนดไว้จำานวน 3 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 

ในชุมชน ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และชุดวิชา 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 โดยการฝึกปฏิบัติประกอบด้วย การฝึกเบื้องต้น การฝึกตามมอบหมาย การฝึกเสริมทักษะ และ 
การฝึกอบรมเข้ม

กิจกรรมแล แ ว างการฝก ิ ติัหลักสตรสาธาร สขศาสตร ั ติ วิชา อกสาธาร สขชมช
 1.		ชุดวิชา	52405	การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
  1.1  การฝึกเบื้องต้น ดำาเนินการฝึกปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการฝึกงาน 
การบำาบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน นักศึกษาใช้เวลาการฝึกเบื้องต้นประมาณ 16 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ภายใน 2 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา โดยศึกษาจากดีวีดีประกอบ 
ชุดวิชาเป็นหลักและทำากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในคู่มือฝึกปฏิบัติของชุดวิชา
  1.2 การฝึกเสริมทักษะ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับนักสาธารณสุข  
การประเมินเจตคติและการประเมินความรอบรู้จากการฝึกตามมอบหมาย โดยมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้สอน สาธิต ดูแล และประเมินผล ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
การฝึกเสริมทักษะกำาหนดไว้ 2 ครั้งๆ ละ 32 ชั่วโมง รวม 64 ชั่วโมง
  1.3 การฝึกตามมอบหมาย หมายถึง การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาต่างๆ ตามท่ีชุดวิชากำาหนด 
และนักศกึษาจะต้องเขา้รบัการฝกึปฏิบติัในสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยักำาหนด โดยมอีาจารย์ฝกึตามมอบหมาย
ทีม่หาวิทยาลยัแต่งต้ังเปน็ผูด้แูลและประเมนิผลตลอดภาคการศกึษา นกัศกึษาจะใชเ้วลาฝึกตามมอบหมาย

รวม 264 ชั่วโมง

สั ดาห ี สั ดาห ี สั ดาห ี สั ดาห ี 

การฝก องต้

 ชัว มง ➪
การฝก สริม ักษ

รัง ี 

 ชัว มง  วั
➪

การฝกตาม

มอ หมา

 ชัว มง
➪

การฝก สริม ักษ

รัง ี 

 ชัว มง  วั

หมายเหตุ  เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์พื้นฐานด้านสาธารณสุข แตกต่างกัน คณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะมีการพิจารณา 
 และกำาหนดการฝึกเบื้องต้น และการฝึกตามมอบหมาย โดยเทียบเคียงประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งอาจเพิ่มจำานวน 
 ชั่วโมงสำาหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขน้อยหรือไม่มี



สา า า าศาสตรส า 109

 2.	 ชุดวิชา	54118	ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

  การฝกึปฏิบติัในชดุวิชานีเ้ป็นการฝกึปฏิบตักิารวิทยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์เคม ีชวีวิทยา จลุชวีวิทยา 

และชีวเคมีพ้ืนฐาน โดยมีวิทยากรให้คำาแนะนำา ควบคุม และประเมินผล ประกอบด้วยการฝึกด้วยตนเอง  

45 ชั่วโมง และการฝึกเสริมทักษะ รวม 35 ชั่วโมง 

	 3.	 ชุดวิชา	52402	ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติชุดวิชาน้ีสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติสำาหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนี้ จึงประกอบด้วย

  3.1 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยใน 

ระบบเปิด ที่ยึดหลักปรัชญาการเรียนการสอนทางไกล มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนผ่าน 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่อาศัยชั้นเรียน กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติบนพ้ืนฐานความเชื่อในระบบนี้ใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีความเป็นวิชาชีพเฉพาะ จึงให้ความสำาคัญกับการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองผ่าน

กระบวนการนำาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ และการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์บนโลกแห่งความเป็นจริง

ในสถานที่ปฏิบัติงานประจำา และในชีวิตประจำาวัน ดังน้ันนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เดิม โดยเฉพาะปฏิบัติงานประจำา

ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรท่ีกำาลังศึกษาหรือเป็นผู้ท่ีประสงค์จะนำาความรู้ที่กำาลังศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ 

ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว จึงได้รับจำานวนชั่วโมงจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจำานวน 45 ชั่วโมง  

หรือประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  3.2 โครงงานสำารวจข้อมูลทางสุขภาพ เป็นการฝึกปฏิบัติตามมอบหมายและการเรียนรู้ 

ผ่านสื่อการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เก่ียวข้อง 

ในการสำารวจข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ การเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติการเขียนรายงานผลการศึกษา และนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือนำาส่ง และร่วมแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในการฝึกอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข คิดเป็น

จำานวนการฝึกประมาณ 36 ชั่วโมง

  3.3 การฝึกอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และสถานการณ์จำาลอง คิดเป็นจำานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติประมาณ 39 ชั่วโมง 
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าร า า ิ ั ิ ล า ส ามหลั ส รวิทยา าส ร ั ิ

วิชา าชว ามัย ล วาม ล ัย

การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น 

การฝึกปฏิบัติที่กำาหนดขึ้นสำาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน 3 ชุดวิชาต่อไปนี้ คือ

 1. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และชุดวิชา 54132 

เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย ซึ่งจำาแนกการฝึกปฏิบัติออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การฝึกด้วยตนเอง

และการฝึกเสริมทักษะ และ

 2. ชุดวิชา 54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ 

ทำางาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเข้ม และต้องฝึกงานภาคสนามในสถานประกอบกิจการด้วย

กิจกรรมแล แ ว างการฝก ิ ัติหลักสตรวิ าศาสตร ั ิต วิชา อกอาชีวอ ามั แล

วาม ลอด ั

 . ชดวิชา  การตรวจวัดแล ร มิ างสขศาสตรอตสาหกรรม

  1.1 การฝึกด้วยตนเอง หมายถึง การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตามกิจกรรมท่ีกำาหนดไว้ใน 

แต่ละหน่วยของเอกสารการสอน โดยกำาหนดให้นักศึกษาใช้เวลาทำากิจกรรม 1 หน่วยการสอน ประมาณ  

3 ชั่วโมง ดังนั้น ใน 15 หน่วยการสอน นักศึกษาจะใช้เวลาฝึกด้วยตนเองรวม 45 ชั่วโมง

  1.2 การฝึกเสริมทักษะ หมายถึง การฝึกปฏิบัติท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือประเมินความรู้ 

และทักษะการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ฝึกปฏิบัติ 

เป็นผู้ให้คำาแนะนำาและควบคุมการฝึกและประเมินผล การฝึกเสริมทักษะจะจัดขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยและ/ 

หรือสถานที่ที่กำาหนด

      จำานวนช่ัวโมงในการฝึกเสริมทักษะ รวม 52 ช่ัวโมง เพ่ือดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี  

ชมวีดิทัศน์เก่ียวกับการตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การฝึกปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือ 

การตรวจวัดและประเมินทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การอภิปรายผล และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 . ชดวิชา  ล ีวิศวกรรม วาม ลอด ั

  2.1 การฝึกด้วยตนเอง หมายถึง การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตามกิจกรรมท่ีกำาหนดไว้ 

ในแต่ละหน่วยของเอกสารการสอน โดยกำาหนดให้นักศึกษาใช้เวลาทำากิจกรรม 1 หน่วยการสอน ประมาณ  

3 ชั่วโมง ดังนั้น ใน 15 หน่วยการสอน นักศึกษาจะใช้เวลาฝึกด้วยตนเองรวม 45 ชั่วโมง
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  2.2 การฝึกเสริมทักษะ หมายถึง การฝึกปฏิบัติท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือประเมินความรู้ 

และทักษะการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย โดยมีอาจารย์ฝึกปฏิบัติ

เป็นผู้ให้คำาแนะนำาและควบคุมการฝึกและประเมินผล การฝึกเสริมทักษะจะจัดขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยและ/ 

หรือสถานที่ที่กำาหนด

   จำานวนชั่วโมงในการฝึกเสริมทักษะ รวม 40 ชั่วโมง เพ่ือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยี

วิศวกรรมความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัสดุ 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น การอภิปรายผลและ 

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ฝึกปฏิบัติ

 . ชดวิชา  ร ส การ วิชาชีพอาชีวอ ามั  วาม ลอด ั แล ส าพแวดล้อม 

การ ำางา

  การฝึกปฏิบัติในชุดวิชานี้เป็นการฝึกอบรมเข้ม ซึ่งหมายถึงการเข้ารับการอบรมเข้ม ตามระยะ

เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

กิจกรรมการฝกงา า ส ามวิชาชีพอาชีวอ ามั แล วาม ลอด ั  
 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศกึษาต้องฝกึงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ในสถานประกอบกิจการ รวม 250 ชั่วโมง เพ่ือบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาสู่การปฏิบัติแบบองค์รวม 

ภายใตก้ารควบคุมและให้คำาปรกึษาจากอาจารย์ประจำาหลกัสตูร การฝกึงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามยั 

และความปลอดภัย

การ ร มิ ล
 การประเมินผลท้ังสามชุดวิชาข้างต้นน้ัน นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ในกรณีทีส่อบไมผ่า่นนกัศกึษาจะตอ้งปฏบิตัติามประกาศมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช เรือ่ง แนวปฏบิตัิ

เกี่ยวกับการประเมินผลและการสอบซ่อมชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

 สำาหรบัการฝกึงานภาคสนาม จะประเมนิจากผลงานการฝกึภาคสนามของนกัศกึษา ทัง้น้ีนักศกึษา

ต้องผ่านการประเมินผล จึงจะสามารถสำาเร็จการศึกษาได้
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าร า า ิ ั ิหลั ส ร าร ทย ทย ั ิ

การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเป็นการฝึกปฏิบัติที่กำาหนดขึ้นสำาหรับ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาต่อไปนี้ คือ

 1. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 2. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 3. ชุดวิชา 55322 ร่างกายมนุษย์

 4. ชุดวิชา 55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

 5. ชุดวิชา 55325 นวดแผนไทย 1

 6. ชุดวิชา 55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 7. ชุดวิชา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 8. ชุดวิชา 55329 นวดแผนไทย 2

 9. ชุดวิชา 55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 10. ชุดวิชา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 11. ชุดวิชา 55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 12. ชุดวิชา 55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 13. ชุดวิชา 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 14. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

15. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย

กิจกรรมแล แ ว างการฝก ิ ัติหลักสตรการแพ แ ไ
1. การฝึกด้วยตนเอง เป็นการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยในด้านที่ศึกษา (เอกสาร 

การสอน ซีดีเสียง ดีวีดี ซีดีมัลติมีเดีย วิทยุโทรทัศน์) การให้คำาแนะนำา ให้คำาปรึกษา และการแก้ไขปัญหา

สุขภาพแก่ผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยในขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำา หรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  

ณ สถานบริการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2. การฝึกปฏิบัติตามมอบหมายเป็นการฝึกปฏิบัติเฉพาะด้านตามที่ชุดวิชานั้นๆ กำาหนดด้วย

การศกึษาดว้ยตนเองเปน็รายกรณ ีและทำาการสงัเกต ปฏบิตัหิรอืทดลองจนไดท้กัษะตามทีก่ำาหนดใหศ้กึษา 

โดยมอีาจารยท์ีม่คีวามสามารถเฉพาะ (อาจารยฝ์กึปฏบิตัทิีไ่ดร้บัมอบหมาย) ใหค้ำาแนะนำาและประเมนิผล

3. การฝึกเสริมทักษะ เป็นการฝึกปฏิบัติเฉพาะด้านตามลักษณะของชุดวิชา เช่น การเสริม

ทักษะต่างๆ การอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานเพิ่มเติม  

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกำาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อเข้ารับการฝึกตามสถานที่ที่กำาหนด โดยมีอาจารย์ 

สอนเสริมฝึกเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมและประเมินผล
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4. การฝึกอบรมเข้ม เป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การทำางานเป็นทีม  

การวิเคราะห์สถานการณ์จำาลองเพื่อการแก้ไขปัญหา การจัดการด้วยการวางแผน การดำาเนินการ และ

การพัฒนางาน

การ ร มิ ล
การประเมินผลทั้ง 15 ชุดวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้คะแนนการฝึกปฏิบัติของแต่ละชุดวิชา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน

การฝกึปฏบิตัหิลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติในแตล่ะชดุวชิามจีำานวนหนว่ยกติ ประเภทและ

ชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ และคะแนนการประเมินผล ตามตารางดังนี้

ชุดวิชา

(เรียงตามรหัสชุดวิชา)

จำานวน

หน่วยกิต

ประเภทและจำานวนชั่วโมง

การฝึกปฏิบัติ
การประเมินผล

ฝึก

ด้วย

ตนเอง

ฝึกตาม

มอบ

หมาย

ฝึก

เสริม

ทักษะ

ฝึก

อบรม

เข้ม

รวม

ชั่วโมง

ฝึก

ปฏิบัติ

คะแนน

ข้อ

เขียน

คะแนน

การฝึกปฏิบัติ รวม

คะแนน

รายงาน ทักษะ รวม

55203  จุลชีววิทยา 

ปรสิตวิทยา 

และพยาธิสรีรวิทยา

สำาหรับการแพทย์

แผนไทย

6 30 - 30 - 60 50 10 40 50 100

55204  เคมีเภสัชวัตถุ 

เภสัชวิทยา 

และพิษวิทยา

สำาหรับการแพทย์

แผนไทย

6 30 - 60 - 90 50 10 40 50 100

55322 ร่างกายมนุษย์ 6 30 - 90 - 120 50 10 40 50 100

55324  การฝึกปฏิบัติ

เภสัชพฤกษศาสตร์ 

และเภสัชกรรม 

แผนไทย

6 100 200 60 - 360 40 20 40 60 100

55325 นวดแผนไทย 1 6 30 - 135 - 165 60 10 30 40 100

55326  ประสบการณว์ชิาชพี 

การแพทย์แผนไทย

6 30 211 80 39 360 40 10 50 60 100

55328  เภสัชกรรมแผนไทย 1 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100
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ชุดวิชา

(เรียงตามรหัสชุดวิชา)

จำานวน

หน่วยกิต

ประเภทและจำานวนชั่วโมง

การฝึกปฏิบัติ
การประเมินผล

ฝึก

ด้วย

ตนเอง

ฝึกตาม

มอบ

หมาย

ฝึก

เสริม

ทักษะ

ฝึก

อบรม

เข้ม

รวม

ชั่วโมง

ฝึก

ปฏิบัติ

คะแนน

ข้อ

เขียน

คะแนน

การฝึกปฏิบัติ รวม

คะแนน

รายงาน ทักษะ รวม

55329 นวดแผนไทย 2 6 30 - 135 - 165 60 10 30 40 100

55330  การฝึกปฏิบัตินวด

แผนไทย

6 30 210 150 - 390 40 20 40 60 100

55331 เวชกรรมแผนไทย 1 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100

55332 เวชกรรมแผนไทย 2 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100

55333  การฝึกปฏิบัติ

เวชกรรม 

แผนไทย

6 30 210 150 - 390 40 20 40 60 100

55334  เภสัชกรรมแผนไทย 2 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100

55401 การวิจัยทาง

 การแพทย์แผนไทย

6 30 100 50 - 180 50 10 40 50 100

55402  ผดุงครรภ์แผนไทย

และการฝึกปฏิบัติ

ผดุงครรภ์แผนไทย

6 30 90 90 - 210 40 10 50 60 100
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หลั ารล ท ย รย ชุ วิชา ล สร

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีนกัศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ  

ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

(ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2562) ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชา

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพกำาหนด 

ชดุวชิาตา่งๆ ทีส่าขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรตีามลกัษณะ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 12. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 13. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 14. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 15. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 16. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 17. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
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 18.  ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 19.  ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 20.  ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 21.  ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 22.  ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 23.  ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 24.  ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 25.  ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์ 

 26.  ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 27.  ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 28.  ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 29.  ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 30.  ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 31.  ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 32.  ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 33.  ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน

 34.  ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 35.  ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 36.  ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 37.  ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 38.  ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 39.  ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 40.  ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 41.  ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 42.  ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 43.  ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 44.  ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 45.  ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 46.  ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 47.  ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
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 48.  ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 49.  ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 50.  ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 51.  ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 52.  ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 53.  ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 54.  ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 55.  ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 56.  ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 57.  ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 58.  ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 59.  ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 60.  ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 61.  ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 62.  ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 63.  ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 64.  ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 65.  ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 66.  ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 67.  ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 68.  ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 69.  ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 70.  ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 71.  ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 72.  ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 73.  ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 74.  ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 75.  ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 76.  ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 77.  ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 78.  ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 79.  ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 80.  ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
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 81. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 82. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 83. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 84. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 88. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 89. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 91. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 92. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 93. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 94. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 95. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 96. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 97. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 98. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 99. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 100. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 102. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 103. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

 104. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 105. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

 106. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง

 107. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารสำารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง

 108. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง

 109. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

 110. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

 111. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

    และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 112. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
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 113. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 114. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำาหรับการบริหารการปกครองท้องที่

 115. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด

 116. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่

 117. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

 118. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับนักปกครองท้องที่

 119. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับนักปกครองท้องที่

 120. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร 

    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 121. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่

 122. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำาหรับนักปกครองท้องที่

 123. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครอง

    ท้องที่

 124. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 125. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 126. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 127. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 128. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู้ใหญ่

 129. ชุดวิชา 51111 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

 130. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 131. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 132. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 133. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1

 134. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 135. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 2

 136. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 137. ชุดวิชา 51311  การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบื้องต้น 

    และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 138. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 139. ชุดวิชา 51313 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร

 140. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 141. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 142. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
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 143. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 144. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

 145. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 146. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 147. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 148. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 149. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 150. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 151. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 152. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

 153. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 154. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 155. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 156. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 157. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 158. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 159. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

 160. ชุดวิชา  55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย

 161. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 162. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 163. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

 164. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 165. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 166. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 167. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 168. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 169. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 170. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 171. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 172. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 173. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 174. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 175. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
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 176. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 177. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 178. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 179. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 180. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

    กระบวนการผลิตใน อุตสาหกรรม

 181. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 182. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 183. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 184. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 185. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 186. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 187. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 188. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 189. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 190. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 191. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 192. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 193. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 194. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 195. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 196. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
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 8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 12.  ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 13.  ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 14.  ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 15.  ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 16.  ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 17.  ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 18.  ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 19.  ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 20.  ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 21.  ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 22.  ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 23.  ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 24.  ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 25.  ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 26.  ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/

    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 27.  ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 28.  ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 29.  ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 30.  ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 31.  ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 32.  ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 33.  ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน

 34.  ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 35.  ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 36.  ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา



สา า า าศาสตรส า 123

 37.  ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 38.  ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 39.  ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 40.  ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 41.  ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 42.  ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 43.  ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 44.  ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 45.  ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 46.  ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 47.  ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 48.  ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 49.  ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 50.  ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 51.  ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 52.  ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 53.  ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 54.  ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 55.  ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 56.  ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 57.  ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 58.  ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 59.  ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 60.  ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 61.  ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 62.  ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 63.  ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 64.  ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 65.  ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 66.  ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 67.  ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 68.  ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 69.  ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
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 70.  ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 71.  ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 72.  ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 73.  ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 74.  ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 75.  ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 76. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 77. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 78. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 79. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 80. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 81. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 82. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 83. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 84. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 88. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 89. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 91. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 92. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 93. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 94. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 95. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 96. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 97. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 98. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 99. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 100. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 102. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ
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 103. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

 104. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 105. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

 106. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง

 107. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารสำารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง

 108. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง

 109. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

 110. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

 111. ชุดวิชา 32477  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

    และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 112. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 113. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 114. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำาหรับการบริหารการปกครองท้องที่

 115. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด

 116. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่

 117. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

 118. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับนักปกครองท้องที่

 119. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับนักปกครองท้องที่

 120. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร 

    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 121. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่

 122. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำาหรับนักปกครองท้องที่

 123. ชุดวิชา 33454  นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน

    การบริหารการปกครองท้องที่

 124. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 125. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 126. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 127. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 128. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู้ใหญ่

 129. ชุดวิชา 51111 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

 130. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 131. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 132. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
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 133. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1

 134. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 135. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 2

 136. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 137. ชุดวิชา 51311  การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบื้องต้น 

    และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 138. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 139. ชุดวิชา 51313 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร

 140. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

 141. ชุดวิชา 53305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 142. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 143. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 144. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 145. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 146. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 147. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 148. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

 149. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 150. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

 151. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 152. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 153. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 154. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 155. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 156. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

 157. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 158. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 159. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 160. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 161. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 162. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 163. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

 164. ชุดวิชา  55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย
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 165. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 166. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 167. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

 168. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 169. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 170. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 171. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 172. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 173. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 174. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 175. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 176. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 177. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 178. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 179. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 180. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 181. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 182. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 183. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 184. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

    กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

 185. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 186. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 187. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 188. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 189. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและ

    การพิมพ์ไร้แรงกด

 190. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 191. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 192. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 193. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 194. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
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 195. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 196. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 197. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 198. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 199. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 200. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2.  ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3.  ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4.  ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5.  ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6.  ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7.  ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8.  ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9.  ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10.  ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 11.  ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 12.  ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 13.  ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 14.  ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 15.  ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 16.  ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 17.  ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 18.  ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 19.  ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20.  ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 21.  ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 22.  ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 23.  ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 24.  ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 25.  ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
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 26.  ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 27.  ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/

    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 28.  ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 29.  ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 30.  ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 31.  ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 32.  ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 33.  ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 34.  ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน

 35.  ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 36.  ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 37.  ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 38.  ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 39.  ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 40.  ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 41.  ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 42.  ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 43.  ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 44.  ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 45.  ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 46.  ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 47.  ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 48.  ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 49.  ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 50.  ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 51.  ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 52.  ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 53.  ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 54.  ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
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 55.  ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 56.  ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 57.  ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 58.  ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59.  ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 60.  ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 61.  ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 62.  ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 63.  ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 64.  ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65.  ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 66.  ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 67.  ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 68.  ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 69.  ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 70.  ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 71.  ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 72.  ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 73.  ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 74.  ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77.  ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 78.  ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และ

    ความน่าจะเป็น

 79.  ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 80.  ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 81.  ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 82.  ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 83.  ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84.  ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 85.  ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 86.  ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู
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 87.  ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 88.  ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89.  ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 90.  ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 91.  ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 92.  ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 93.  ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 94.  ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 95.  ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 96.  ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 97.  ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 98.  ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 103. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 104. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

 105. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 106. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

 107. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง

 108. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารสำารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง

 109. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง

 110. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

 111. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

 112. ชุดวิชา 32477  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

    และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 113. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 114. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 115. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำาหรับการบริหารการปกครองท้องที่

 116. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด

 117. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่

 118. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่
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 119. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับนักปกครองท้องที่

 120. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับนักปกครองท้องที่

 121. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร 

    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 122. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่

 123. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำาหรับนักปกครองท้องที่

 124. ชุดวิชา 33454  นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน

    การบริหารการปกครองท้องที่

 125. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 126. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 127. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 128. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 129. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู้ใหญ่

 130. ชุดวิชา 51111 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

 131. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 132. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 133. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 134. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1

 135. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 136. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 2

 137. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 138. ชุดวิชา 51311  การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบื้องต้น 

    และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 139. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 140. ชุดวิชา 51313 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร

 141. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 142. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 143. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

 144. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 145. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 146. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 147. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 148. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย
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 149. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 150. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 151. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

 152. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 153. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 154. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 155. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 156. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

 157. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 158. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 159. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 160. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 161. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 162. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 163. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 164. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 165. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 166. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 167. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 168. ชุดวิชา 97315  เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 169. ชุดวิชา 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

    กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

 170. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 171. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 172. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 173. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 174. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 175. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 176. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 177. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 178. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 179. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
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 180. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 181. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 182. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 183. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 184. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 185. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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รายช ชุ วิชา า า ทย ล า า ั
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข Laws Related to Public Health 54122

กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 

 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

 ในการทำางาน

Occupational Health, Safety and 

 Environment Law and Standards

54131

การตรวจประเมิน การบำาบัดโรคเบื้องต้น  

 การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

Physical Assessment, Basic Medical 

  Care, Rehabilitation and 

 Referral System

52404

การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์ 

 อุตสาหกรรม

Measurement and Evaluation in 

 Industrial Hygiene

54125

การทำางานชุมชนด้านสาธารณสุข Community Work in Public Health 52306

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบ  

 สารสนเทศด้านสุขภาพ

Health Administration and Health  

 Informatics System

52406

การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน Practicum in Community-based 

 Public Health

52405

การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย Practice in Thai Traditional Massage 55330

การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และ  

 เภสัชกรรมแผนไทย

Practice in Pharmaceutical Botany and  

 Thai Traditional Pharmacy

55324

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย Practice in Thai Traditional Therapy 55333

การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม Ergonomics and Industrial Psychology 54134

การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข Health Planning and Evaluation 52407

การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย Research in Thai Traditional Medicine 55401

การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และ

 การบำาบัดโรคเบื้องต้น

Health Promotion, Physical Assessment  

 and Basic Medical Care

54126

การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Public Health and Related Laws 52205

เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย 

Chemistry of Materia Medica, 

  Pharmacology and Toxicology 

 for Thai Traditional Medicine

55204
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา 

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย

Microbiology, Parasitology and 

 Pathophysiology for 

 Thai Traditional Medicine

55203

ชีววิทยา เคมีและชีวเคม ี

 สำาหรับการแพทย์แผนไทย

Biology, Chemistry and Biochemistry  

 for Thai Traditional Medicine

55101

ทักษะชีวิต Life Skills 10103

เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์  

 อุตสาหกรรม

Industrial Hygiene Control Technology 54128

เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

Occupational Health and Safety 

 Management Technology

54130

เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย Safety Engineering Technology 54132

ไทยกับสังคมโลก Thailand and the World Community 10152

ไทยศึกษา Thai Studies 10151 

นวดแผนไทย 1 Thai Traditional Massage I 55325

นวดแผนไทย 2 Thai Traditional Massage II 55329

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Science Laboratory 54118

ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย Professional Experience in 

 Thai Traditional Medicine

55326 

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข Professional Experience in Public Health 52402

ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย 

  ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

 ในการทำางาน

Professional Experience in Occupational 

 Health, Safety and Environment

54135

ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับ

 การแพทย์แผนไทย

Philosophy and Laws Related to  

 Thai Traditional Medicine

55309

ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติ

 ผดุงครรภ์แผนไทย

Thai Traditional Midwifery and Practice in 

 Thai Traditional Midwifery

55402

พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน Toxicology and Preventive Medicine 54133

พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและ

 ความปลอดภัย

Basic Engineering for Occupational  

 Health and Safety

54129

พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม Fundamental of Occupational Health 

 and Environmental Health

54127

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 10161
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 10111

เภสัชกรรมแผนไทย 1 Thai Traditional Pharmacy I 55328

เภสัชกรรมแผนไทย 2 Thai Traditional Pharmacy II 55334

โภชนศาสตร์สาธารณสุข Nutrition in Public Health 52304

ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด Health System and Epidemiology 54124

ร่างกายมนุษย์ Anatomy and Physiology 55322

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ Communication Diseases and 

 Non-Communication Diseases

52314

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค Epidemiology and Disease Control 52302

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อชีวิต

Science, Technology and Environment  

 for Life

10141

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Life Sciences 50102

วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำาหรับงานอาชีวอนามัย

 และความปลอดภัย

Integrated Basic Life Sciences in 

 Occupational Health and Safety

54123

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน Basic Sciences 50101

เวชกรรมแผนไทย 1 Thai Traditional Therapy I 55331

เวชกรรมแผนไทย 2 Thai Traditional Therapy II 55332

สถติแิละการวจิยัสำาหรบังานอาชวีอนามยัและ

 ความปลอดภัย

Statistics and Research in Occupational 

 Health and Safety

54119

สถิติและการวิจัยสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Statistics and Research in 

 Health Sciences

50103

สังคมมนุษย์ Human Society 10131

สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์และ

 ระบาดวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

Sociology, Anthropology and Epidemiology 

 for Thai Traditional Medicine

55335

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ Health Education and Health Promotion 52313

อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข Family Health in Public Health Work 52312

อนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health 52203

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety 52305

อารยธรรมมนุษย์ Human Civilization 10121
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