ËÅÑ¡ÊÙµÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ
• ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ
• ÊÒ¢ÒÇÔªÒÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ
• ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ªØÁª¹

ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃºÑ³±Ôµ
• ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â
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ที่ตั้ง อาคารเรียน ชั้น 4 หอง 2-401 , หอง 2-406 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1211

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงพยาบาล)
วท.บ. (การจัดการโรงพยาบาล)
Bachelor of Science (Hospital Management)
B.Sc. (Hospital Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
การจัดการโรงพยาบาลเปนการบริหารเชิงประยุกตรวมกันระหวางบริการทางการแพทยกับการบริการที่มีคุณภาพ และ
การบริหารการจัดการที่ดีของโรงพยาบาล บุคลากรที่ทำหนาที่จัดการโรงพยาบาลทุกระดับจำเปนตองมีความรู และทักษะ
เฉพาะทาง รวมทัง้ สามารถบริหารจัดการงานในโรงพยาบาล สรางความเขาใจ ประสานงานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
เพื่อใหเกิดดุลยภาพดานคุณภาพและกอประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ องคการ และตอสังคมโดยรวม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสามารถปฏิบตั งิ านในฝายสนับสนุนบริการและฝายบริหารของโรงพยาบาล
เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตมีความรูเ ฉพาะทางเพือ่ การปฏิบตั งิ านในฝายสนับสนุนบริการโรงพยาบาล
เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสามารถสือ่ สารและประสานงานกับสหวิชาชีพไดทกุ ระดับทัง้ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ อดคลองกับคุณธรรม 6 ประการ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

4

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 131 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1142
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 2182
สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2292
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
GE 2242
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202
กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2142
อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2122
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
-
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
95 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
38 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
AN 2003
สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร
3(2/2-1/3-0)
BI 1012
BI 1012
ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
BI 1041
ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
BI 1012
EG 5033
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
GE 1063
EG 5043
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
GE 1063
MA 1073
คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
MI 2463
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
BI 1012 และBI 1041 PB 2163
วิทยาการระบาดและการจัดการ
3(3/3-0-0)
PB 2352
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2/2-0-0)
PB 2363
ระบบสุขภาพและการจัดการ
3(3/3-0-0)
PB 2372
การจัดการสิ่งแวดลอมสำหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
PB 2382
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
PH 1203
ฟสิกสกับการจัดการในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
PS 2002
สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
BI 1012
ST 2013
การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
MA 1073
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
42 หนวยกิต
HM 2243
การจัดการโรงพยาบาล 1
3(3/3-0-0)
HM 2472
ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
HM 2682
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
HM 3253
การจัดการโรงพยาบาล 2
3(3/3-0-0)
HM 2243
HM 3263
กฎหมายสำหรับการจัดการโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM 3483
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาล
3(2/2-1/2-0)
และงานบริการสุขภาพ
HM 3492
การจัดการเชิงกลยุทธของโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
HM 3502
หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
HM 3512
การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
HM 3522
การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
HM 3532
การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
และขอมูลสุขภาพ
HM 3543
การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM 3552
การตลาดโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
HM 4176
สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
HM 4333
การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
3(2/2-1/2-0)
ST 2013
HM 4562
การพัฒนาภาวะผูนำและจริยธรรม
2(2/2-0-0)
ในการจัดการโรงพยาบาล
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2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
15 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
HM 4573
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM 4583
ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM 3502
HM 4593
ทักษะการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM4603
ความปลอดภัยของผูปวย
3(3/3-0-0)
HM 4613
การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
2.3.2. กลุมวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
15 หนวยกิต
HM 4623
ระบบบริหารเวชระเบียน
3(3/3-0-0)
HM 4633
การใหรหัสโรค
3(3/3-0-0)
HM 2472
HM 4643
การใหรหัสหัตถการและผาตัด
3(3/3-0-0)
HM 2472
HM 4652
การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
2(2/2-0-0)
HM 4633 และ HM 4643 HM 4662
การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ
2(2/2-0-0)
HM 4633 และ HM 4643 HM 4672
สถิติสำหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1043
GE 1053
GE 1082
GE 1122
GE 1142
GE 1172
MA1073

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
การดูแลและสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
รวม 17 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

BI 1012
BI 1041
CS 1001

ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
ฟสิกสกับการจัดการในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
เลือกจากกลุมวิชาศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
เลือกจากกลุมวิชาศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
รวม 15 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

GE 1092
GE 1112
PH 1203
GE …….
GE …….

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

Pre

Co

-

BI 1012
-

-

-

7

8

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

AN 2003
GE 1063
GE 1102
MI 2463
PB 2352
PB 2363
ST 2013
GE …….

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร
3(2/2-1/3-0)
BI 1012
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2/2-0-0)
ระบบสุขภาพและการจัดการ
3(3/3-0-0)
การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0)
MA 1073
เลือกจากกลุมวิชาศึกษาทั่วไป
2(2/2-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 26 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

HM 2243
HM 2472

การจัดการโรงพยาบาล 1
3(3/3-0-0)
ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
ในโรงพยาบาล
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
และโรงพยาบาล
วิทยาการระบาดและการจัดการ
3(3/3-0-0)
การจัดการสิ่งแวดลอมสำหรับโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
สำหรับโรงพยาบาล
สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
เลือกเสรี
3(3/3-0-0)
รวม 19 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

HM 2682
PB 2163
PB 2372
PB 2382
PS 2002
...…….

หนวยกิต

Pre

Co
-

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

BI 1012
-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

EG 5033
HM 3253
HM 3483

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การจัดการโรงพยาบาล 2
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาล
และงานบริการสุขภาพ
กฎหมายสำหรับการจัดการโรงพยาบาล
หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล

HM 3263
HM 3502
HM 3543

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

-

-

-

-

-

หนวยกิต

Pre

Co

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

HM 3502

-

HM 2472
HM 2472

-

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

รายวิชา

HM 3512
HM 3522
HM 3532

การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
และขอมูลสุขภาพบริการสุขภาพ
การจัดการเชิงกลยุทธของโรงพยาบาล
การตลาดโรงพยาบาล

HM 3492
HM 3552

Co

GE 1063
HM 2243
-

กลุมที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
...........
เลือกเสรี
3(3/3-0-0)
กลุมที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4623
ระบบบริหารเวชระเบียน
3(3/3-0-0)
รวม 20 หนวยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา

Pre

กลุมที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4573
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3(3/3-0-0)
HM 4583
ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
กลุมที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4633
การใหรหัสโรค
3(3/3-0-0)
HM 4643
การใหรหัสหัตถการและผาตัด
3(3/3-0-0)
รวม 16 หนวยกิต 16 ชั่วโมง/สัปดาห
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รหัสวิชา

รายวิชา

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1
หนวยกิต

Pre

EG 5043
HM 4333
HM 4562

การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1063
การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
3(2/2-1/2-0)
ST 2013
การพัฒนาภาวะผูนำและจริยธรรม
2(2/2-0-0)
ในการจัดการโรงพยาบาล
กลุมที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4593
ทักษะการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM 4603
ความปลอดภัยของผูปวย
3(3/3-0-0)
HM 4613
การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
กลุมที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4652
การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 2(2/2-0-0) HM 4633 และ HM 4643
HM 4662
การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม
2(2/2-0-0) HM 4633 และ HM 4643
และน้ำหนักสัมพัทธ
HM 4672
สถิติสำหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
…………….
เลือกเสรี
3(3/3-0-0)
รวม 17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา

รายวิชา

HM 4176

สหกิจศึกษา
รวม

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2
หนวยกิต

Pre

Co
-

Co

6(0-0-6/40) สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:
ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อการสงเสริม
สุขภาพการปองกันและรับผิดชอบตอปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการตางๆ
ดวยการทำงานที่มีคุณธรรม คณะสาธารณสุขศาสาตรและสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงมุงจัดการ
ศึกษาที่ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะทำใหผูเรียนเปนพลเมืองที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม หมวดวิชาชีพ
เพื่อนำความรูมาใชในการบริหารจัดการทางดานการสงเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมและปองกัน การออกแบบสภาวะการทำงานและสิ่งแวดลอมในการทำงานของผูประกอบอาชีพในสถานประกอบ
การตางๆ ใหอยูในเกณฑมาตรฐานและมีความปลอดภัยทั้งตอสุขภาพและทรัพยสิน อันจะสงผลใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพ
และความปลอดภัยที่ดี รวมถึงประโยชนที่จะสงผลตอผูประกอบการไดมากขึ้น

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วามเขาใจ คาดการณสบื คน ประเมินและควบคุมปองกันอันตรายจากการทำงานของ
ผูป ระกอบอาชีพ เพือ่ ใหผปู ระกอบอาชีพมีสขุ ภาพทีด่ ี ไมเกิดความเจ็บปวยหรือโรคจากการทำงาน มีความปลอดภัยขัน้ ต่ำตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วามเขาใจในประเด็นปญหาดานอาชีวอนามัยความปลอดภัย สามารถเลือกและ
ประยุกตใชเทคนิคทางระบบการจัดการทีเ่ กีย่ วของกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน สามารถใช
สถิตแิ ละระบาดวิทยามาประเมินความเสีย่ ง ผลกระทบ แนวโนมทีม่ ผี ลตอสุขภาพอยางเหมาะสม
3. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสามารถเปนผูน ำทางดานวิชาการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ดานสาธารณสุข มีความรับผิด
ชอบตอตนเองและผูอ น่ื มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ น่ื ไดอยางมีประสิทธิผล
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สามารถใชเทคนิคในการ
สือ่ สารทีเ่ หมาะสมกับบุคคลกลุม ตางๆ และสามารถสือ่ สารดวยภาษาสากลและภาษาอังกฤษ
5. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วามสามารถดานกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํา
งานกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
6. เพือ่ ผลิตบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวติ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านและจรรยาบรรณ
วิชาชีพดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและดานสาธารณสุข
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 147 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
23 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1142
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
1.2 วิชาเลือก
7 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 2182
สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2292
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
GE 2242
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202
กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2142
อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2122
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
-
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
34
รหัสวิชา
รายวิชา
AN 2292
กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
BH 2382
BI 1012
BI 1041
CH 1403
CH 1411
CH 1442

หลักชีวเคมี
ชีววิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา
หลักเคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน
หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน

CH 1451
EG 5113
EG 5123
MA 1103
MI 2463
PH 2132

ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
คณิตศาสตรเบื้องตน
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
ฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ

PH 2161
PS 2002
ST 2003

ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ
สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
ชีวสถิติ

2.2 กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
30
PB 2223
อนามัยชุมชน
PB 2323
การบริหารงานสาธารณสุข
PB 2333
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
PB 2303
โรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อและการควบคุม
PB 2313
กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
PB 3053
วิทยาการระบาด
PB 3073
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
PB 3133
อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ
PB 3343
การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องตน
PB 4353
การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
2.3 กลุมวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 47
OH 3013
สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
OH 3023
วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
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111 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
2(1/1-1/3-0) BI 1012 or BI 1042
or BI 1043 or BI 1053
2(2/2-0-0)
BI 1012 และ CH 1442
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
CH 1403
2(2/2-0-0)
CH 1293 or CH 1332
or CH1403
1(0-1/3-0)
CH 1442
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041
2(2/2-0-0)
MA 1103 or MA 1013 or MA 1003
1(0-1/3-0)
PH 2132
2(2/2-0-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
MA 1003 or MA 1013 or MA 1043 or MA 1103
หนวยกิต
3(1/1-2/6-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
MI 2463
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/3-0)
ST 2003
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0) PH 2132หรือโดยอนุมัติ
ของอาจารยผูสอน
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รหัสวิชา
OH 3032
OH 3242

รายวิชา
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
ปจจัยมนุษยและการยศาสตร

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

OH 3301
OH 4062

ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทำงาน
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

1(0-1/2-0)
2(2/2-0-0)

OH 4073

พิษวิทยาอุตสาหกรรม

3(3/3-0-0)

OH 3253

การเก็บและวิเคราะหตัวอยางทางดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรม
การฝกปฏิบัติเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
อาชีวเวชศาสตร
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
การปองกันอัคคีภัยและการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(3/3-0-0)

OH 3262
OH 4043
OH 4092
OH 4113
OH 4123
OH 4294
OH 4152
OH 4192
OH 4223
OH 4272
OH 4282

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
ความปลอดภัยในการทำงาน
การบริหารงานและการจัดองคกร
ดานความปลอดภัย
มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

2(0-2/6-0)

Prerequisite Co-requisite
AN 2292 และ PS 2002 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
OH 3242
PH 2132หรือโดยอนุมัติ
ของอาจารยผูสอน
CH 1442หรือโดยอนุมัติ
ของอาจารยผูสอน
ST 2003
OH 3253

-

3(3/3-0-0)
OH 3242
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
OH 3023
3(3/3-0-0)
4(0-0-4/24) นักศึกษาที่เรียนผานทุกวิชา
ในหลักสูตรแลวหรือโดยอนุมัติ
ของอาจารยผูสอน
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
-

-

2(2/2-0-0)

-

-

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

CH 1403
CH 1411
GE 1053
GE 1172
GE 1092
GE 1102
GE 1142
GE 1082
MA 1103

หลักเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3/3-0-0)
รวม 20 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

BI 1012
BI 1041
CH 1442

ชีววิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา
หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน

CH 1451
GE 1043
GE 1122
GE 1112
GE.........
…………

หนวยกิต

Pre

Co

-

CH 1403
-

Pre

Co

2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1012
2(2/2-0-0) CH 1293 or CH 1332 or CH 1403
ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
CH 1442
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
กลุมวิชาเลือก (1)
2(2/2-0-0)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

AN 2292

กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
หลักชีวเคมี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
ฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ

BH 2382
GE 1063
MI 2463
PH 2132
PH 2161
PB 2333
GE …..
GE …..

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รายวิชา

PB 2303
PB 2313

โรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อและการควบคุม
กฎหมายสาธารณสุข
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบริหารงานสาธารณสุข
วิทยาการระบาด
ชีวสถิติ

PS 2002
PB 3073
GE …..

Co

2(1/1-1/3-0) BI 1012 orBI 1042
or BI 1043 orBI 1053
2(2/2-0-0) BI 1012 และ CH 1442 3(2/2-1/2-0)
GE 1053
3(2/2-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041 2(2/2-0-0) MA 1103 or 1013 or MA 1003
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ
1(0-1/3-0)
PH 2132
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3/3-0-0)
กลุมวิชาเลือก (2)
2(2/2-0-0)
กลุมวิชาเลือก (3)
1(0-1/2-0)
รวม 19 หนวยกิต 27 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา

PB 2323
PB 3053
ST 2003

Pre

หนวยกิต

Pre

Co

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
MI 2463
3(3/3-0-0) MA 1003 or MA 1013 or MA 1043 or MA 1103
สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
BI 1012
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน 3(3/3-0-0)
กลุมวิชาเลือก (4)
2(2/2-0-0)
รวม 22 หนวยกิต 22 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

EG 5113
OH 3013
OH 3023

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1063
สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2/2-1/3-0) PH2132หรือโดยอนุมัติ ของอาจารยผูสอน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
และอันตราย
ปจจัยมนุษยและการยศาสตร
2(2/2-0-0) AN 2292 และ PS 2002 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ
3(3/3-0-0)
อนามัยชุมชน
3(1/1-2/6-0)
ปฐมพยาบาลและบำบัดโรคเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
รวม 22 หนวยกิต 29ชั่วโมง/สัปดาห

OH 3032
OH 3242
PB 3133
PB 2223
PB 3343

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

OH 4043
OH 3301
OH 4062

อาชีวเวชศาสตร
3(3/3-0-0)
OH 3242
ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทำงาน
1(0-1/2-0)
OH 3242
วิศวกรรมความปลอดภัย
2(2/2-0-0) PH 2132หรือโดยอนุมัติ
ในโรงงานอุตสาหกรรม
ของอาจารยผูสอน
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2/2-0-0)
การเก็บและการวิเคราะหตัวอยาง
3(3/3-0-0)
ST 2003
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
การฝกปฏิบัติเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
2(0-2/6-0)
OH 3253
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในการทำงาน
3(3/3-0-0)
มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย
2(2/2-0-0)
และความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี(2)
3(3/3-0-0)
รวม 21 หนวยกิต 26 ชั่วโมง/สัปดาห

OH 4092
OH 3253
OH 3262
OH 4223
OH 4282
…..…..

หนวยกิต

Pre

Co

Pre

Co
-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

EG 5123
OH 4073

การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1063
พิษวิทยาอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0) CH 1442หรือโดยอนุมัติ
ของอาจารยผูสอน
การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
OH 3023
การปองกันอัคคีภัยและการตอบโต
3(3/3-0-0)
เหตุฉุกเฉิน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
2(2/2-0-0)
การบริหารและการจัดองคกร
2(2/2-0-0)
ดานความปลอดภัย
การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 3(2/2-1/3-0)
ST 2003
รวม 21 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห

OH 4113
OH 4123
OH 4152
OH 4192
OH 4272
PB 4353

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

OH 4294

การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

Pre

Pre

Co
-

Co

4(0-0-4/24) นักศึกษาที่เรียนผาน
ทุกวิชาในหลักสูตรแลวหรือ
โดยอนุมัติของอาจารยผูสอน

รวม 4 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
B.P.H. (Community Public Health)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เปนบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การจัดการขอมูลสุขภาพเพือ่ ดูแลสุขภาพของชุมชนรวมถึงผูส งู อายุ และเปนบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วบคูค ณ
ุ ธรรมและพรอมรับใชสงั คม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทกั ษะความพรอมดานสังคมทีจ่ ำเปนตอการทำงาน
และการใชชวี ติ ในอนาคต
2. มีมาตรฐานผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
3. มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามพรบ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
ไดแก มาตรฐานวิชาชีพดานความรู มาตรฐานวิชาชีพดานทักษะและประสบการณวชิ าชีพ มาตรฐานวิชาชีพดานการปฺฏบิ ตั งิ าน
และมาตรฐานวิชาชีพดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
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โครงสรางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 138 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
23 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1142
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
1.2 วิชาเลือก
7 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 2182
สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2292
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
GE 2242
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202
กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2142
อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2122
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30
ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาตร
รหัสวิชา
รายวิชา
BI 1012
ชีววิทยา
BI 1041
ปฏิบัติชีววิทยา
CH 1241
ปฏิบัติการเคมี
CH 1332
เคมีพื้นฐาน
MA 1073
คณิตศาสตรและสถิติ
MI 2463
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
ข. กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
EG 5433
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
EG 5443
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
AN 2292
กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
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102 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(1/1-1/3-0)

Prerequisite Co-requisite
BI 1012
- CH 1233 or CH 1332
BI 1012 และ BI 1041
BI 1012 orBI 1042
orBI 1043 orBI 1053
BI 1012
-

PS 2002
สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
PB 3482
สุขภาพจิตชุมชน
2(2/2-0-0)
PB 3512
โภชนาการ
2(2/2-0-0)
PB 3522
ประชากรศาสตร
2(2/2-0-0)
CU 3082
การจัดการดานสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉิน
2(2/2-0-0)
2.2 กลุมวิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
72 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน
PB 2343
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3/3-0-0)
PB 4552
เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
2(2/2-0-0)
CU 2032
การอนามัยชุมชน
2(2/2-0-0)
CU 3072
การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2(2/2-0-0)
CU 3172
อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว
2(2/2-0-0)
CU 4142
ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ
2(2/2-0-0)
2.2.2 กลุมวิชาปองกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางดานสาธารณสุข
ST 2013
การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
MA 1073
PB 2463
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
MI 2463
PB 3503
หลักการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ 3(3/3-0-0)
CU 4132
ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
ST 2013
CU 4181
โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข
1(0-1/3-0)
2.2.3 กลุมวิชาตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องตน การดูแลชวยเหลือฟนฟูสภาพ และการสงตอ
PB 2473
การปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน
3(2/2-1/2-0)
CU 3063
เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
CU 4113
การฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ
3(3/3-0-0)
CU 4123
การบำบัดโรคเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
-

-
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2.2.4 กลุมวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
PB 3493
อนามัยสิ่งแวดลอมในงานสาธารณสุข
3(2/2-1/3-0)
PB 3533
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นตน
3(3/3-0-0)
CU 3043
การประเมินผลกระทบสุขภาพและการประเมิน 3(3/3-0-0)
ความเสี่ยงในงานสาธารณสุขชุมชน
CU 3052
การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนำโรค
2(2/2-0-0)
2.2.5 กลุมวิชาบริหารงานสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
PB 2443
การบริหารสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
PB 2453
กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
CU 3092
เวชระเบียนในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
CU 3102
การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน
2(2/2-0-0)
2.2.6 กลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน
PB 3546
การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน 6(0-0-6/18)
CU 4154
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4(0-0-4/12)
CU 4164
การฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน 4(0-0-4/12)

Prerequisite Co-requisite
-

-

-

-

-

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจหลักสูตรเปดสอนวิชาเลือกเสรี จำนวน 2 รายวิชา สำหรับ
นักศึกษาทุกคณะวิชา
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
CU 1013
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
3(3/3-0-0)
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
CU2023
การคุมครองผูบริโภคทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน 3(3/3-0-0)
-

-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1053
GE 1172
GE 1082
GE 1102
GE 1112
GE 1122
GE 1142
MA 1073

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

BI 1012
BI 1041
CH 1241
CH 1332
GE 1043
GE 1063
GE 1092
GE .........
.............

ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
ปฏิบัติการเคมี
1(0-1/3-0)
เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)
2(2/2-0-0)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(3/3-0-0)
รวม 19 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

--

Pre

Co

BI 1012
- CH 1233 orCH 1332
GE 1053
-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

GE .........
AN 2292

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)
1(0-1/2-0)
กายวิภาคศาสตรสำหรับ
2(1/1-1/3-0) BI 1012 orBI 1042
วิทยาศาสตรสุขภาพ
orBI 1043 orBI 1053
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041
การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0)
MA 1073
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
การบริหารสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณ
3(3/3-0-0)
วิชาชีพ
รวม 18 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห

MI 2463
ST 2013
EG 5433
PB 2443
PB 2453

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PS 2002
EG 5443
PB 2343
PB 2463
PB 2473
CU 2032
.............

สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3/3-0-0)
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
การปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน
3(2/2-1/2-0)
การอนามัยชุมชน
2(2/2-0-0)
วิชาเลือกเสรี (2)
3(3/3-0-0)
รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co
-

Pre

Co

BI 1012
MI 2463
-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

GE .........
PB 3482
PB 3493
PB 3503

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)
2(2/2-0-0)
สุขภาพจิตชุมชน
2(2/2-0-0)
อนามัยสิ่งแวดลอมในงานสาธารณสุข
3(2/2-1/3-0)
หลักการปองกันและควบคุม
3(3/3-0-0)
โรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
3(3/3-0-0)
และการประเมินความเสี่ยงในงานสาธารณสุขชุมชน
การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนำโรค
2(2/2-0-0)
อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว 2(2/2-0-0)
รวม 17 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห

CU 3043
CU 3052
CU 3172

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PB 3512
PB 3522
PB 3533
CU 3063
CU 3072
CU 3082
CU 3092
CU 3102

โภชนาการ
2(2/2-0-0)
ประชากรศาสตร
2(2/2-0-0)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นตน
3(3/3-0-0)
เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2(2/2-0-0)
การจัดการดานสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉิน 2(2/2-0-0)
เวชระเบียนในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน
2(2/2-0-0)
รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PB 3546

การฝกปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ
6(0-0-6/18)
ในชุมชน
รวม 6 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

Pre
-

Co
-

Pre
-

Co
-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE .........
PB 4552
CU 4113
CU 4123
CU 4132
CU 4181
CU 4142

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)
2(2/2-0-0)
เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
2(2/2-0-0)
การฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ
3(3/3-0-0)
การบำบัดโรคเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข
1(0-1/3-0)
ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ
2(2/2-0-0)
รวม 15 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

CU 4154
CU 4164

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 4(0-0-4/12)
การฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล 4(0-0-4/12)
เบื้องตน
รวม 8 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

Pre
ST 2013
-

Co
-

Pre
-

Co
-
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การบริการทางการแพทยเปนการดำเนินงานรวมกันระหวางการใหบริการทางการแพทยกับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ สนับสนุนการทำงานของฝายแพทย ฝายพยาบาล และฝายบริหาร รวมถึงตอบสนองความตองการของผูร บั
บริการในโรงพยาบาล บุคลากรที่ทำหนาที่สนับสนุนบริการทางการแพทยจำเปนตองมีความรู มีความสามารถมีทักษะในการ
ดำเนินงานสนับสนุนการบริการทางการแพทยใหดำเนินไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนบัณฑิตที่มีความรูควบคู
คุณธรรมและพรอมรับใชสังคม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลรวมทั้งสถานประกอบการ
ทีเ่ กีย่ วของได
2. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตประยุกตความรูด า นเลขานุการ ดานสุขภาพ ดานการจัดการโรงพยาบาล และการบริการทางการแพทย
กับงานดานสันบสนุนบริการทางการแพทยได
3. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสามารถใชภาษาจีนกับงานสนับสนุนบริการทางการแพทยได
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โครงสรางหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 127 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
23 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
GE 1082
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1092
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
GE 1112
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
GE 1142
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1053
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
1.2 วิชาเลือก
7 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 2182
สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2292
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
GE 2242
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202
กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212
ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2162
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2142
อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152
ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจำวัน
ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2122
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
-
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
36 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาตร
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
CN 1113
ภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
CN 1123
ภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
CN 1213
การฟง–พูดภาษาจีน
3(3/3-0-0)
CN 2113
ภาษาจีน 3
3(3/3-0-0)
CN 2123
ภาษาจีน 4
3(3/3-0-0)
CN 2213
การสนทนาภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
CN 2223
การสนทนาภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
EG 5033
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
EG 5043
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
MA 1073
คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
MG 1303
องคการและการจัดการ
3(3/3-0-0)
ST 2013
การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
ข. กลุมวิชาเอก
55 หนวยกิต
CN 3503
ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3(3/3-0-0)
CN 3843
ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ
3(3/3-0-0)
MC 2013
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
และงานบริการทางการแพทย
MC 2023
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือดูแลบุคคล 3(3/3-0-0)
MC 2033
ศัพททางการแพทยสำหรับบริการทางการแพทย 3(3/3-0-0)
MC 2043
การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
3(3/3-0-0)
ในงานบริการทางการแพทย
MC 2053
กฎหมายสำหรับการบริการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
MC 3063
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการ
3(3/3-0-0)
ในหนวยบริการสุขภาพ
MC 3073
หลักการเลขานุการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
และงานสารบรรณ
MC 3083
การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับบริการ
3(3/3-0-0)
ทางการแพทย
MC 3092
การจัดประชุมสำหรับบริการทางการแพทย
2(2/2-0-0)
MC 3102
ระบบสารสนเทศสุขภาพการบริการและคลินิก
2(2/2-0-0)
MC 3113
ภาษาจีนสำหรับงานผูชวยแพทย
3(3/3-0-0)
MC 3123
การวิจัยดานบริการทางการแพทย
3(2/2-1/2-0)
MC 3133
ผูนำและการทำงานเปนทีม
3(3/3-0-0)
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Prerequisite Co-requisite
CN 1113
CN 1123
CN 2113
CN 1213
CN 2213
GE 1063
GE 1063
MA 1073
CN 1123
CN 2223
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CN 1123
ST 2013
-

-
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รหัสวิชา
MC 3143
MC 3153
MC 4166
MC 4174
MC 4182

รายวิชา
จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
เวชสถิติสำหรับบริการทางการแพทย
สหกิจศึกษา
การฝกปฏิบัติงานดานการบริการทางการแพทย
สัมมนาทางการบริการทางการแพทย

หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
6(0-0-6/40) * สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 4(0-0-4/16)**
2(0-2/4-0) **
-

หมายเหตุ นักศึกษาเลือกศึกษาดังนี้
1. รายวิชา MC 4166 สหกิจศึกษา * หรือ
2. รายวิชา MC 4174 การฝกปฏิบัติงานดานการบริการทางการแพทย**
และ MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย**
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได
ตามความสนใจ
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หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย
แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

GE 1043
GE 1053
GE 1142
GE 1172
MA 1073
…….........

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)
คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)
2(2/2-0-0)
รวม 15 หนวยกิต จำนวน 17 ชั่วโมงตอสัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

CN 1113
CN 1213
GE 1082
GE 1092
GE 1102
GE 1112
……....
……....

ภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
การฟง – พูดภาษาจีน
3(3/3-0-0)
โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)
1(.............)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)
2(2/2-0-0)
รวม 17 หนวยกิต จำนวน 18 ชั่วโมงตอสัปดาห

Pre

Co

-

-

Pre

Co

-

-
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

CN 1123
CN 2213
GE 1063
GE 1122
MC2013

ภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
CN 1113
การสนทนาภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
CN 1213
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1053
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
และงานบริการทางการแพทย
องคการและการจัดการ
3(3/3-0-0)
การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0)
MA 1073
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)
2(2/2-0-0)
รวม 22 หนวยกิต จำนวน 24 ชั่วโมงตอสัปดาห

MG 1303
ST 2013
...…….

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 2 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

CN 2113
CN 2223
MC 2023

ภาษาจีน 3
3(3/3-0-0)
CN 1123
การสนทนาภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
CN 2213
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือ
3(3/3-0-0)
ดูแลบุคคล
ศัพททางการแพทยสำหรับบริการ
3(3/3-0-0)
ทางการแพทย
การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 3(3/3-0-0)
ในงานบริการทางการแพทย
กฎหมายสำหรับการบริการทางการแพทย 3(3/3-0-0)
เลือกเสรี (1)
3(3/3-0-0)
รวม 21 หนวยกิตจำนวน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห

MC 2033
MC 2043
MC 2053
………….

หนวยกิต

Pre

Pre

Co
-

Co
-

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 1

รหัสวิชา

รายวิชา

CN 2123
CN 3503
EG 5033
MC 3063

ภาษาจีน 4
3(3/3-0-0)
CN 2113
ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3(3/3-0-0)
CN 1123
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1063
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการ
3(3/3-0-0)
ในหนวยบริการสุขภาพ
หลักการเลขานุการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
และงานสารบรรณ
การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3/3-0-0)
สำหรับบริการทางการแพทย
การจัดประชุมสำหรับบริการทางการแพทย 2(2/2-0-0)
เลือกเสรี (2)
3(3/3-0-0)
รวม 23 หนวยกิต จำนวน 23 ชั่วโมงตอสัปดาห

MC 3073
MC 3083
MC 3092
………….

หนวยกิต

แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

CN 3843
EG 5043
MC 3102
MC 3113
MC 3123
MC 3133
MC 3143
MC 3153

ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ
3(3/3-0-0)
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
ระบบสารสนเทศสุขภาพบริการและคลินิก 2(/2-0-0)
ภาษาจีนสำหรับงานผูชวยแพทย
3(3/3-0-0)
การวิจัยดานบริการทางการแพทย
3(2/2-1/2-0)
ผูนำและการทำงานเปนทีม
3(3/3-0-0)
จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3/3-0-0)
เวชสถิติสำหรับบริการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
รวม 23 หนวยกิต จำนวน 24 ชั่วโมงตอสัปดาห

Pre

Pre
CN 2223
GE 1063
CN 1123
ST 2013
-

Co
-

Co
-
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รหัสวิชา

รายวิชา

MC 4166

สหกิจศึกษา

MC 4174
MC 4182

แผนการศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค 1
หนวยกิต

Pre

Co

6(0-0-6/40) สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
รวม 6 หนวยกิต จำนวน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห

หรือ
การฝกปฏิบัติงานดานการบริการ
4(0-0-4/16)
ทางการแพทย
สัมมนาทางการบริการทางการแพทย
2(0-2/4-0)
รวม 6 หนวยกิต จำนวน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห

-

-

-

-

-
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คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
1. ผศ.เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล
คณบดี
• อนุปริญญา (พยาบาลและอนามัย) ม.มหิดล
• ประกาศนียบัตร(ผดุงครรภ) ม.มหิดล
• พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ม.มหิดล
• วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ลัยมหิดล
2. ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ
รองคณบดี
• D.Eng (Environmental Engineering) ม.เกษตรศาสตร
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) สถาบันพระจอมเกลาธนบุรี
• วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
1. ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท
• ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• พย.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วพ.สภากาชาดไทย
• วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
2. ดร.นิลาวรรณ งามขำ
• วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• บธ.ม. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.คริสเตียน
3. ดร.อมรรัตน ลือนาม
• วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ขอนแกน
4. ผศ.อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ
• พย.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ
วพ.โรงพยาบาลโรคทรวงอก
5. อาจารยชฎาภรณ ประสาทกุล
• วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.บูรพา
• วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
1. ดร.ธีรวิทย ปูผา
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
• วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
• ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล
2. ผศ.ดร.อิสรี รอดทัศนา
• วท.บ. (วิทยาศาสตรสง่ิ แวดลอม) เกียรตินยิ มอันดับ 2
ม.ธรรมศาสตร
• วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
• ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. อาจารยอาภาภรณ บุลสถาพร
• วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท) ม.มหิดล
• Ph.D. (Environmental Technology)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

4. อาจารยยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ขอนแกน
• ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล
5. อาจารยสุชาดา ยางเอน
• วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยมอันดับ 2
ม.ธรรมศาสตร
• วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ดร.ชัญญา เจียมใจ
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล
• วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร) ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปร.ด. (วิศวกรรมทางการแพทย) ม.ธรรมศาสตร
2. ดร.วาสนา ศิลางาม
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล
• วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ม.มหิดล
• ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.มหิดล
3. ดร.อุมารัตน ศิริจรูญวงศ
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล
• วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ม.มหิดล
• ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) ม.ธรรมศาสตร
4. อาจารยอัคราช ภมรพล
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล
• วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ม.มหิดล
5. อาจารยอารยา ดำชวย
• วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) ม.เกษตรศาสตร
6. ดร.นิรัญกาญจ จันทรา
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล
• วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ม.มหิดล
• ส.ด. (สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด)
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ดร.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย
• ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) ม.ราชภัฏเชียงใหม
• สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
• ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) ม.บูรพา
8. อาจารยธัญพร เจเถื่อน
• วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.บูรพา
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9. อาจารยสุรวิทย นันตะพร
• วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
• วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.บูรพา
10. อาจารยภาสกรณ กลิ่นขวัญ
• คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
• สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย) ม.เกษตรศาสตร
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
1. ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ขอนแกน
• ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม) ม.ขอนแกน
• ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ม.บูรพา
2. ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
• วท.ม. (อายุศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล
• Ph.D. (Environmental Engineering snd Management)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
3. ดร.จิริสุดา สินธุศิริ
• วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
• วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล
• ปร.ด. (กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
4. ดร.อัญรินทรพิธา ภักดีสถิตย
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตร
• ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
• วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตร
• ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) ม.ธรรมศาสตร

สาขาวิชาการบริการทางการแพทย
1. อาจารยดวงหทัย แสงสวาง
• วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ม.บูรพา
2. อาจารยวิภาวรรณ เพ็งพานิช
• วท.ม. (สุขศึกษา) ม.เกษตรศาสตร
• วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สมใจ
• รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.มหิดล
• พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย
4. อาจารยธัญพร เจเถื่อน
• วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.บูรพา
5. Dr.YinYushan
• Ph.D. (Modern Chinese Literature)
Peking University
• M.A. (Modern Chinese Literature)
Shandong University
• B.A. (Chinese Language and Literature)
Shandong University (2001)
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คำอธิบายรายวิชา
AN 2003 สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร
3(2/2-1/3-0)
(Essential Human Anatomy)
วิชาบังคับกอน : BI 1012 ชีววิทยา
ความรูพื้นฐานและคำศัพททางกายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายมนุษย
เชิงระบบ ไดแก ระบบเนื้อเยื่อ ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดิน
ปสสาวะ ระบบสืบพันธ และการพัฒนาของมนุษยในครรภรวมทั้งการปฏิบัติการทาง
กายวิภาคที่สอดคลองกับเนื้อหา
AN 2292 กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(1/1-1/3-0)
(Anatomy for Health Science)
Prerequisite : BI 1012 or BI 1042 or BI 1043 or BI 1053
โครงสราง ตำแหนง และหนาที่ของอวัยวะตางๆ ลักษณะทางมหกายวิภาค
ศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะตางๆ และการเจริญเติบโตของตัวออน

CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Principles of Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1293 or CH 1332 or CH 1403
การจำแนกสารตามหมูฟ ง กชนั สมบัตทิ างกายภาพ การเรียกชือ่ การเตรียม และ
ปฏิ ก ิ ร ิ ย าเคมี ข องสารประกอบอิ นทรี ย  ต  า งๆ ได แ ก สารประกอบไฮโดรคาร บ อน
แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลกิ และอนุพนั ธของกรดคารบอก
ซิลกิ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Principles of Organic Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1442
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับสมบัตทิ างกายภาพ จุดหลอมเหลว การตกผลึกซ้ำ จุดเดือด
และการกลัน่ การละลาย และปฏิกริ ยิ าเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล
ฟนอลอัลดีไฮดคโี ตน กรดคารบอกซิลกิ เอมีนไขมันและน้ำมัน สบูแ ละผงซักฟอก และการ
วิเคราะหหมูฟ ง กชนั ของสารประกอบอินทรีย

BH 2382 หลักชีวเคมี
2(2/2-0-0)
CH 1332 เคมีพน้ื ฐาน
2(2/2-0-0)
(Principal Biochemistry)
(Basic Chemistry)
Prerequisite : BI 1012 และ CH 1442
โครงสรางคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลรวมถึงบทบาทหนาที่และ Prerequisite : None
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ จลนศาสตร
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนโปรตีนกรดนิวคลิอิก
รวมถึงเอนไซม โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซมการแสดงออกของสารพันธุกรรมหลัก เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกริ ยิ ารีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี
ของพันธุวิศวกรรม
CH 1403 หลักเคมีพน้ื ฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Principles of Chemistry)
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
(Biology)
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซอน ปริมาณสารสัม
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พันธแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลายสมดุลเคมีและกรด-เบส จลนศาสตรเคมี
การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดำรงชีวิตในเซลล ความ
สัมพันธระหวางสสาร พลังงาน การดำรงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้น เทอรโมเคมีเคมีสง่ิ แวดลอมและเคมีนวิ เคลียร
ฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และ
กระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
CH 1411 ปฏิบตั กิ ารหลักเคมีพน้ื ฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Principles of Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1403
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
ปริมาณสารสัมพันธแกสการวิเคราะหแบบคุณภาพแคตไอออนและแอนไอออน
(Biology Laboratory)
สมดุลเคมีจลนศาสตรเคมีการวัด pH และสารละลายบัฟเฟอรการไทเทรตกรด-เบส และ
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การไทเทรตแบบยอนกลับ
วิชาเรียนรวม : BI 1012 ชีววิทยา
ปฏิ บ ั ต ิ ท ดลองเพื ่ อ ให น ั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ และทั ก ษะในการใช
กลองจุลทรรศน เพื่อกระตุนใหมีนิสัยเปนผูชางสังเกตซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการกอใหเกิด
CN 1113 ภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
(Chinese I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คำศัพท วลี โครงสรางประโยคความเดียวและประโยคความรวมทีใ่ ชบอ ย ระบบ
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
1(0-1/3-0)
ไวยากรณพน้ื ฐาน วิธกี ารเขียนและจดจำตัวอักษรจีน โดยเนนทักษะการพูด ฟง อาน เขียน
(Chemistry Laboratory)
และการใชพจนานุกรมจีน-ไทย การศึกษาคำศัพทภาษาจีนไมนอ ยกวา 600 คำ
Corequisite : CH 1233 or CH 1332
การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพแอนไอออน
และแคตไอออน สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรต CN 1123 ภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
กรด-เบส จลศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ และการไทเทรตแบบรีดอกซ
(Chinese II)
วิชาบังคับกอน : CN 1113 ภาษาจีน 1
คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนทีใ่ ชบอ ย ระบบไวยากรณพน้ื ฐาน
การศึกษาคำศัพทใหมภาษาจีนเพิม่ ขึน้ ไมนอ ยกวา 600 คำ
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CN 1213 การฟง–พูดภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Listening – Speaking)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้องตน การฝกฝนโดยใชประโยคหรือบท
สนทนาสั้นๆ ที่สมมุติขึ้นจากสถานการณและโอกาสตางๆ การฝกฝนการฟงแลวพูดสรุป
ใจความสำคัญ
CN 2113 ภาษาจีน 3
3(3/3-0-0)
(Chinese III)
วิชาบังคับกอน : CN 1123 ภาษาจีน 2
คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนที่ใชบอย ระบบไวยากรณจีน โดย
เนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีน การศึกษาคำศัพทใหมเพิ่มขึ้น
ประมาณ 600 คำ
CN 2123 ภาษาจีน 4
3(3/3-0-0)
(Chinese IV)
วิชาบังคับกอน : CN 2113 ภาษาจีน 3
คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอน ระบบไวยากรณจีน โดยเนนการ
ฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีนจากความเรียง นิทาน หรือบทความสั้นๆ การ
ศึกษาคำศัพทใหมเพิ่มขึ้นประมาณ 600 คำ
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation I)
วิชาบังคับกอน : CN 1213 การฟง – พูดภาษาจีน
ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยฝกฝนจากบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจาก
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน สำนวนและรูปประโยค
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation II)
วิชาบังคับกอน : CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยเนนภาษาพูดและภาษากึง่ ทางการเปนหลัก ฝกฝน
จากบทสนทนาทีส่ มมุตขิ น้ึ จากสถานการณตา งๆ ฝกสรุปใจความจากเนือ้ หาบทสนทนาที่
เรียน รวมทัง้ การศึกษา คำศัพท สำนวนและรูปแบบประโยคทีย่ าวและซับซอนขึน้
CN3503 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3(3/3-0-0)
(Chinese for the Ofﬁce)
วิชาบังคับกอน : CN 1123 ภาษาจีน 2
ศึกษาคำศัพทและสำนวนจีนซึ่งใชในสำนักงาน โครงสรางองคกร การเขียน
แผนงาน และหนาที่ของงานตำแหนงตางๆ การจัดเก็บแฟม รวมทั้งการจดบันทึก
รายงานการประชุม
CN 3843 ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Secretaries)
วิชาบังคับกอน : CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
บทบาท หนาที่และคุณลักษณะของเลขานุการ คำศัพท สำนวนภาษาจีนและ
ความรูเบื้องตนที่จำเปนสำหรับงานเลขานุการ ไดแก การสมัครงานและสอบสัมภาษณ
ตำแหนงเลขานุการ การพิมพ รับ-สงและจัดเก็บเอกสารหนังสือ การจัดประชุมและจด
บันทึกรายงานการประชุม การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทหรือเครื่องมือโทรคมนาคม
อื่นๆ ทักษะการสนทนาสื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณจำลอง

CS1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวล
ผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน โปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิต
ประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
CU1013 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
3(3/3-0-0)
สิ่งแวดลอม
(Conservation and Restoration of
Natural Resource and Environment)
Prerequisite : None
หลักการและแนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมเบื้องตน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเนนการปองกันและฟนฟู
สุขภาพที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และการรับมือภาย
หลังการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการเตรียมการปองกันผลกระทบตอสุขภาพที่เกี่ยวของได
CU2023 การคุมครองผูบริโภคทางสุขภาพในชีววิตประจำวัน
3(3/3-0-0)
(Consumer Protection for Health in Daily Life)
Prerequisite : None
การคุมครองผูบริโภคทางดานสุขภาพ พฤติกรรมผูบริโภค การ
ประชาสัมพันธและการใหความรูแกประชาชน จริยธรรมในงานคุมครองผูบริโภคทาง
สุขภาพ มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ นโยบาย
และการดำเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคทางดานสุขภาพของประเทศไทย
CU 2032 การอนามัยชุมชน
2(2/2-0-0)
(Community Health)
Prerequisite : None
หลักการอนามัยชุมชน การประเมินสุขภาวะชุมชน การระบุศักยภาพชุมชน
การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง การแกไขปญหาสุขภาวะ
ของชุมชนแบบมีสวนรวมและยั่งยืน การเยี่ยมและติดตามผูปวยที่บาน ระบบรายงาน
สุขภาพทางสาธารณสุข การจัดคลินิกบริการสุขภาพ องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานอนามัยชุมชนนโยบายและแผนการดำเนินงานดานสุขภาพอนามัยในชุมชนของ
ประเทศไทย
CU 3043 การประเมินผลกระทบสุขภาพและ
3(3/3-0-0)
การประเมินความเสี่ยงในงานสาธารณสุขชุมชน
(Health Impact Assessment and
Risk Assessment in Community Public Health)
Prerequisite : None
การระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ การอธิบายผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางตรงและ
ทางออม การวิเคราะหผลกระทบสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาดานตางๆ การ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเคมีและปจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การควบคุมและการกำหนดมาตรการลด ปองกันผลกระทบ
สุขภาพ การกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบดานสุขภาพ
CU 3052 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนำโรค
3(3/3-0-0)
(Vector and Pest Control)
Prerequisite : None
แมลงและสัตวตางๆ ที่เปนปญหาทางการสาธารณสุข การจัดหมวดหมูและ
ความสําคัญของแมลงนำโรค ปญหาสาธารณสุขและการติดตอของโรคที่มีแมลงและ
สัตวเปนพาหะ รวมทั้งการควบคุม ปองกันและกำจัดแมลงและสัตวนำโรคแตละชนิด

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

39

CU 3063 เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Pharmacy in Public Health)
Prerequisite : None
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยา การแบงกลุมยา เภสัชจลศาสตร อาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา บัญชียาของสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ขอบเขตงานของนัก
วิชาการสาธารณสุขในการใหคำแนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับการใชยาแกประชาชนในชุมชน
สถานการณปญหาการใชยาในชุมชน และผลิตภัณฑสุขภาพที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

CU 4113 การฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ
3(3/3-0-0)
(Rehabilitation for Patient and Older Persons)
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการ การดูแลสุขภาพแบบองครวม การเสริมพลังอำนาจทาง
สุขภาพ การฟนฟูสุขภาพผูปวยภายหลังการเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
บทบาทหนาที่ของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิธีการฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ การเลือก
วิธีการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุ

CU 3072 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2(2/2-0-0)
(Health Promotion for Older Persons)
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ แนวโนมผูสูงอายุ ปญหา
สุขภาพและการดูแลผูปวยสูงอายุ หลักการประเมินผูสูงอายุ บทบาทของครอบครัวและ
ความรวมมือของชุมชนในภาวะสังคมผูสูงอายุรวมถึง โภชนาการ จิตวิทยา และการ
ฟนฟูสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ

CU 4123 การบำบัดโรคเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
(Primary Medical Care)
Prerequisite : None
หลักการบำบัดโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค จาก
การซักประวัติ การตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบัติการ การสรางเสริม
ภูมิคุมกัน การบำบัดเบื้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม การชวยเหลือผูปวยใน
ภาวะฉุกเฉินและการสงตอ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

CU 3082 การจัดการดานสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉิน
2(2/2-0-0)
(Public Health Management and Emergency)
Prerequisite : None
หลักการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข การปองกันการระบาด
และแพรกระจายโรค การปองกันสิ่งอันตรายจากสภาพแวดลอม การปองกันการบาด
เจ็บ การสงเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ การใหความชวยเหลือในการปรับคืนสภาพ
ชุมชน และการจัดบริการสาธารณสุข สถานการณและปญหาภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุขของประเทศไทย องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
สาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Research)
Prerequisite :ST 2013
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย วิธีการนำเสนอ
ผลการวิจัย เครื่องมือการวิจัยที่มีคุณภาพ หลักจริยธรรมการวิจัย การสืบคนขอมูล การ
ทบทวนวรรณกรรม การระบุประเด็นปญหา การทดสอบเบื้องตนเพื่อเปนขอมูลสำหรับ
การจัดทำโครงรางวิจัย การเรียบเรียงเขียนโครงรางวิจัย และการนำเสนอโครงรางวิจัย

CU 3092 เวชระเบียนในงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Medical Record System for Public Health)
Prerequisite : None
ความสำคัญ องคประกอบ หนาที่การใหบริการของงานเวชระเบียน การจัดทำ
และจัดเก็บแฟมประวัติผูปวย มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน การบันทึกรหัสและจัด
ทำดัชนีโรค เพื่อนำไปประมวลผลเปนสารสนเทศในการดูแลผูปวย การรักษาความ
ปลอดภัยและความลับของขอมูล การประเมิน ปรับปรุงและทบทวนระบบบริหารเวช
ระเบียนและเวชสถิติ
CU 3102 การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน
2(2/2-0-0)
(Community Health Communication)
Prerequisite : None
การสรางสื่อดานสุขภาพ กระบวนการสื่อสารสุขภาพ กาใชสื่อสารมวลชนและ
การใชสื่อประสมประเภทตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการเผยแพรขอมูล
และเนื้อหาสุขภาพที่เปนประโยชนตอสาธารณชน กลยุทธิ์และกลวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
CU 3172 อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว
2(2/2-0-0)
(Family Health and Planning)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตของอนามัยครอบครัว ความรูพื้นฐานเกี่ยว
กับครอบครัว บทบาทและหนาที่ของพอแมในการอบรมเลี้ยงดูบุตรในแตละวัย
ครอบครัวสัมพันธ การดูแลสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และ
สิ่งแวดลอมภายในบาน การคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัว

CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Health Information System)
Prerequisite : None
โครงสราง องคประกอบและการบริหารงานของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชงานโปรแกรมตางๆ การจัดการขอมูลสุขภาพและการนำมาใชประโยชน
การใชงานระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในกระบวนการจัดการ
สุขภาพชุมชน
CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4(0-0-4/12)
(Community Public Health Practice)
Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติงานในชุมชน การคนหา วิเคราะห ประเมินปญหาสุขภาพ และการ
จัดลำดับความสำคัญของปญหาสุขภาพของชุมชน การจัดทำโครงการทางสาธารณสุข
สงเสริม ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
CU 4164 การฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน
4(0-0-4/12)
(Community Health Practice for Primary Medical Care)
Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื้องตนในสถานบริการสุขภาพที่
เกี่ยวของ ฝกทักษะการดำเนินงานบริการคัดกรอง การรักษาพยาบาลเบื้องตน สอบสวน
สืบสวนโรค ติดตามผูปวยเพื่อการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
ฟนฟูสุขภาพ
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CU 4181 โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข
1(0-1/3-0)
(Research Project in Public Health)
Prerequisite : None
การเก็บขอมูล ทดสอบ สำรวจ การวิเคราะหขอมูล การตีความผลการวิจัย การ
วิจารณผลการทำวิจัย การเรียบเรียงเขียนโครงงานวิจัย และการนำเสนอโครงงานวิจัย
ในงานสาธารณสุข

EG 5433 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : None
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ ทักษะการ
สนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5033 การฟง- การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening - Speaking for Professional Purposes)
วิชาบังคับกอน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ ทักษะการ
สนทนาการนำเสนอในที่ประชุมและการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG 5443 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading-Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : None
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสาร และ
บทความวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน
สำนวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading - Writing for Professional Purpose)
วิชาบังคับกอน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสารและบทความ
ทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการนำเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชคำ
ศัพทสำนวนและหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5093 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening – Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : None
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ ทักษะการ
สนทนาการนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับภาษาวิชาของนักศึกษา
EG 5103 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading– Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : None
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสารและบทความวิชาการ
ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน โดยใชศัพท สำนวนและ
หัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับ
บุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5113 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening – Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite:GE 1063
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆทักษะการ
สนทนา การนำเสนอในที่ประชุมและการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับภาษาวิชาของนักศึกษา
EG 5123 การอาน- การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading– Writing for Professional Purposes)
Prerequisite :GE1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจการจับใจความจากตำราวารสารและบทความ
วิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพทสำนวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล
ที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

EH 2012 นิเวศวิทยาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2(2/2-0-0)
(Ecology and Natural Disasters)
Prerequisite : BI 1012และ BI 1041
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเบื้องตนซึ่งกลาวถึงความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและชีวภาพ วงจรการถายทอดพลังงานสิ่ง
แวดลอมในแหลงตางๆโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของประชากรตลอดจนการ
จัดการระบบนิเวศตางๆ ทั้งบนบก และแหลงน้ำรวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความ
เกี่ยวของกับระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย
EH 3052 การประปาและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
2(2/2-0-0)
(Water Supply and Water Treatment)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ลักษณะของน้ำสะอาด แหลงน้ำและปริมาณการใชน้ำที่นำมาใชทำน้ำประปา
มาตรฐานน้ำดื่มและน้ำใช วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการทำน้ำประปา ระบบการ
จายน้ำและการตอทอประปา การทำลายเชื้อโรคในน้ำประปาการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เพื่อการอุตสาหกรรม และการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง
EH 3093 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
3(3/3-0-0)
(Food Safety and Sanitation)
Prerequisite : MI 2463 หรือโดยอนุมัติจากอาจารย ผูสอน
สาเหตุและอันตรายจากการปนเปอนทางกายภาพเคมีและชีวภาพในอาหาร
โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเปนสื่อนำการควบคุมปองกันการปนเปอนในอาหารการ
สุขาภิบาลสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่ผลิตอาหารกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
อาหาร มาตรฐานอาหารเพื่อการบริโภค การผลิต การเพาะปลูก การขนสง และการสง
ออกและนำเขาอาหาร การวิเคราะหความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเติมแตงและสาร
เคมีในอาหาร ระบบมาตรฐานตางๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและระดับ
สากล
EH 3112 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
2(2/2-0-0)
(Air Pollution and Control)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
การแบงชั้นบรรยากาศ องคประกอบของอากาศ แหลง กำเนิด และชนิดของ
สารมลพิษทางอากาศ การเกิดมลพิษทางอากาศและผลกระทบที่มีตอมนุษย สัตว พืช
และทรัพยสิน หลักการทางอุตุนิยมวิทยา แบบจำลองทางคณิตศาสตร และการแพร
กระจายของสารมลพิษทางอากาศ หลักการเก็บตัวอยาง และการตรวจวิเคราะหสาร
มลพิษทางอากาศ วิธีการควบคุมสารมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคและกาซ
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EH 3122 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Environmental Toxicology)
Prerequisite : CH 1403
หลักการทางพิษวิทยากลไกการเกิดพิษในรูปแบบตางๆ ความเปนพิษและ
อันตรายของสารเคมีตอระบบอวัยวะตางๆ ในรางกายอันตรายของสารมลพิษประเภท
ตางๆ ที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอมหลักการแพรกระจายและการสะสมของสารมลพิษในสิ่ง
แวดลอม การวิเคราะหตรวจสอบและการควบคุมปองกันสารมลพิษ
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EH 3173 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
และกระบวนการมีสวนรวม
(Environmental Impact Assessment
and Public participation)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางออม ตอสิ่งแวดลอมทางดาน
กายภาพชีวภาพคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิตการคาด
การณ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน การ
ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคม การกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลก
ระทบ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และสังคม ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการดานตางๆ

EH 3132 การจัดการมูลฝอย
2(2/2-0-0)
(Solid Waste Management)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ชนิด ปริมาณ และอัตราการเกิดมูลฝอยในชุมชนและสถานประกอบการ
1(0-1/3-0)
ตางๆ การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนสงมูลฝอย การคัดเลือกพื้นที่กำจัดมูลฝอย การลด EH 3181 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางอากาศ
(Analysis and Sampling of Air Samples)
และคัดแยกมูลฝอย การแปรรูปมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยดวยเทคนิคตางๆ และการ
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
จัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ
แนวคิดในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การใชเครื่องมือตรวจวัดสารมลพิษ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป ในสถานประกอบการ และจากแหลงกำเนิด การประเมิน
EH 3141 การจัดการสิ่งปฏิกูล
1(1/1-0-0)
ตำแหนงและจุดเก็บตัวอยาง การประเมินการตรวจวัดการเก็บตัวอยางวิเคราะหคุณภาพ
(Excreta Management)
อากาศ กาซ ฝุน และไอระเหยตามที่กฎหมายกำหนด
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ความสำคัญ คุณลักษณะ การออกแบบระบบบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล
มาตรฐานสวมสาธารณะ กระบวนการหมักสิ่งปฏิกูล การทำลายเชื้อโรคและนำสิ่งปฏิกูล
EH 3193 เทคโนโลยีในการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย
3(3/3-0-0)
ไปใชประโยชน กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของในการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(Technology for Wastewater Treatment and Disposal)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
EH 3152 การสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
ชนิด ปริมาณ และลักษณะของน้ำเสีย ผลกระทบของน้ำเสียตอสิ่งแวดลอม
ในสถานประกอบการ
และสุขภาพ การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ กาบำบัดน้ำเสียทางเคมี การบำบัดน้ำเสีย
(Sanitation and Environmental Management
ทางชีวภาพ การกำจัดกากตะกอน การกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสีย และการนำน้ำเสีย
in Workplace)
กลับมาใชประโยชนใหม
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
การสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดลอมในอาคารใหไดตามความตองการขั้น
2(2/2-0-0)
มูลฐานทางรางกายและจิตใจ การปองกันอุบัติเหตุในอาคาร และการควบคุมและปองกัน EH 3202 การปองกัน-ควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การเกิดโรคติดตอในอาคาร การสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดลอมในของสถาน
(Industrial Pollution Prevention-Control and Eco-Industry)
ประกอบการใหไดตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ที่เกี่ยวของในสถานประกอบการระดับประเทศและระดับสากล
ลักษณะ และชนิดของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาและผลกระทบ
จากมลพิษอุตสาหกรรมที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม หลักการปองกันและการควบคุม
EH 3163 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
มลพิษอุตสาหกรรม มาตรการทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางกฎหมายในการ
(Environmental Economics)
ปองกันมลพิษอุตสาหกรรมหลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
อุตสาหกรรม ที่มาและความสำคัญของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตนความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจและสิ่ง
นิเวศ และหลักเกณฑในการกำหนดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แวดลอม ความลมเหลวของระบบตลาดและการแกไข หลักการจัดการสิ่งแวดลอมโดย
ใชมาตรการสั่งการและควบคุม การประยุกตใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการ
1(1/1-0-0)
จัดการสิ่งแวดลอม การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร การวิเคราะหตนทุนและผล EH 3211 การควบคุมมลพิษทางเสียง
(Noise Control)
ประโยชน การคำนวณมูลคาปจจุบัน หลักการประเมินมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติ
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และสิ่งแวดลอม หลักการประเมินมูลคาผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพการใช
กลไกการเกิดเสียง หลักการตรวจวัดเสียง เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ประโยชนทรัพยากรตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตรวจวัด ผลกระทบของเสียงที่มีตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม มาตรฐานเสียงดัง
ในสถานประกอบกิจการและในสิ่งแวดลอม การประเมินและการทำนายผลกระทบทาง
เสียงจากแหลงกำเนิด กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง
วิธีการควบคุมมลพิษทางเสียง
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EH 3223 การฝกงานอนามัยสิ่งแวดลอม
3(0-0-3/18)
(Environmental Health Practice)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
การนำความรูที่เรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดไปประยุกตใชในการฝกงานใน
สถานประกอบการเพื่อใหเกิดทักษะประสบการณ การเรียนรู และการแกไขปญหา
เฉพาะหนาดวยตนเอง

EH 4292 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
2(2/2-0-0)
และการประเมินความเสี่ยง
(Health Impact Assessment and Health Risk Assessment)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
การกลั่นกรองและการกำหนดปจจัยคุกคามสุขภาพ เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การคาดการณระดับผลกระทบตอสุขภาพเชิงคุณภาพ
การประเมินการรับสัมผัสสิ่งคุกคามตอสุขภาพเชิงปริมาณ การประเมินความเสี่ยงตอ
สุขภาพ การกำหนดมาตรการลด และปองกันผลกระทบตอสุขภาพ การกำหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพ

EH 4062 การตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
2(1/1-1/3-0)
(Environment Quality Analysis)
Prerequisite : CH 1411และ MI 2463
EH 4302 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2(2/2-0-0)
ขอกำหนด มาตรฐานสิ่งแวดลอมตางๆ และสิ่งชี้วัด การเก็บตัวอยางเพื่อสง
และการจัดการกาซเรือนกระจก
ตรวจ วิธีการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห คุณภาพสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ เคมี และ
(Climate Change and Greenhouse Gas Management)
ชีววิทยาของอากาศ ดิน อาหาร ขยะ แสง เสียง และน้ำ และการประเมินผลขอมูลที่ได
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
องคความรูเ กีย่ วกับวิทยาศาสตรการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอันเนือ่ งมา
EH 4102 การควบคุมแมลงนำโรคและสัตวแทะ
2(2/2-0-0)
จากการปลดปลอยกาชเรือนกระจก ผลกระทบ การปรับตัว ความลอแหลม สถานการณ
(Insect Vector and Rodent Control)
กาซเรือนกระจก นโยบายและหนวยงานทีม่ สี ว นเกีย่ วของ ตลอดจนการจัดทำบัญชีกา ช
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
เรือนกระจก การสำรวจตรวจวัด การคำนวณ การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก กลไก
ศึกษาถึงแมลงนำโรคและสัตวแทะตางๆ ปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากแมลง
การลดกาซเรือนกระจก คารบอนเครดิต การซือ้ ขายในตลาดคารบอน และกรณีศกึ ษาดาน
เปนสื่อนำโรค การปองกัน การควบคุม และการกำจัดแมลงนำโรคแตละชนิดและหนู
การจัดการกาซเรือนกระจก
การใชสารฆาแมลง สารฆาสัตวแทะ และขอควรระวังดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
EH 4122 การจัดการของเสียอันตราย
2(2/2-0-0)
(Hazardous Waste Management)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ชนิด ปริมาณ และปญหาของของเสียอันตรายที่มีตอชุมชน แหลงกำเนิดของ
เสียอันตราย ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลและหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม ของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตราย
การจัดการกากของเสียอันตรายจากแหลงกำเนิดตางๆ ที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรการ
ควบคุมของเสียอันตราย
EH 4142 การวิเคราะหคุณภาพน้ำและน้ำเสีย
2(1/1-1/3-0)
(Water and Wastewater Analysis)
Prerequisite : CH 1411และ MI 2463
การปฏิบัติการในหองทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและน้ำเสียทางดาน
กายภาพ เคมีและชีวภาพดวยวิธีมาตรฐานตางๆ การอานผลและแปรขอมูลจากผลการ
วิเคราะหการเสนอแนะและใหคำแนะนำตามหลักวิชาการ

EH 4312 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
2(2/2-0-0)
(Life Cycle Assessment)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต ขั้นตอนการประเมิน
วัฏจักรชีวิต เปาหมายและการกําหนดขอบเขตการวิเคราะหฐานขอมูล วิธีการดำเนิน
การจัดทำวัฏจักรชีวิตของสินคา บริการและองคกร มาตรฐานและขอกำหนดดานสิ่ง
แวดลอมที่เกี่ยวของกับวัฏจักรชีวิต การใชประโยชนจากการประเมินการประเมินวัฏจักร
ชีวิต การวิเคราะหเพื่อบงชี้โอกาสในการปรับปรุงหรือหาทางเลือกเพื่อปองกันการเกิด
มลพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม
EH 4322 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Wastewater Treatment)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำจากภาคอุตสาหกรรม การศึกษาปริมาณและ
ลักษณะสมบัติของน้ำเสียอุตสาหกรรม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณในระบบน้ำเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

EH 4252 การจัดการคุณภาพน้ำ
2(2/2-0-0)
EH 4332 เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษอากาศ
2(2/2-0-0)
(Water Quality Management)
(Air Pollution Treatment Technology)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
สารอินทรีย และสารอนินทรียในแหลงน้ำธรรมชาติ ผลกระทบตอคุณภาพน้ำ Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
กฎหมายมลพิษอากาศ ประเภท ชนิด แหลงกำเนิดมลพิษอากาศจาก
จากการเพิ่มสารอาหารในแหลงน้ำ หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพน้ำ ดัชนีคุณภาพ
น้ำ การตั้งมาตรฐานแหลงน้ำ การลดมลพิษทางน้ำในแหลงน้ำ และการวางแผนจัดการ อุตสาหกรรม การระบายอากาศในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบำบัดฝุนละออง
กาซไอ และกลิ่นจากอุตสาหกรรม การตรวจสอบ การควบคุมดูแลระบบบำบัด
มลพิษอากาศ
EH 4282 การวิจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม
2(1/1-1/3-0)
(Environmental Health Research)
EH 4342 การจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
Prerequisite : ST 2003
(Building and Industrial Energy Management)
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย การทำโครงการวิจัยดานอนามัย
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
สิ่งแวดลอม การดำเนินการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานและการทำสมดุลพลังงาน กฎหมายและขอ
กำหนดดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงาน แนวทางการจัดการและ
อนุรักษพลังงานในกระบวนการอุตสาหกรรมและอุปกรณตางๆ เชน ระบบทำความเย็น
และปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟาและแสงสวาง เปนตน
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EH 4352 เคมีสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Environmental Chemistry)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หลักเคมีที่ใชในงานสิ่งแวดลอม ประเภท แหลงกำเนิดและลักษณะสมบัติของ
ทางเคมีของสารมลพิษที่สงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง การ
วิเคราะหและการประยุกตใชในงานสิ่งแวดลอม

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology of Living)
Prerequisite : None
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ
ผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต เสริมสรางการทำงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหาและการพัฒนาศักยภาพแหงตน

EH 4362 การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2(2/2-0-0)
(Principles of Environmental Sustainable Development)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ความเชื่อมโยงระหวางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคม ความทาทายทางดานสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นและระดับโลก การคิด
วิเคราะหปญหาทางดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ (Systemic critical thinking)
ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability indicator) และการนำไปประยุกตใช การ
ประเมินและวิเคราะหความยั่งยืนในมุมมองของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผู
กำหนดนโยบาย ผูผลิตหรือนักลงทนุ และผูบริโภค

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และสิ่ง
แวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชีย
และสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคม
โลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

EH 4372 การนำของเสียมาใชประโยชน
2(2/2-0-0)
(Waste Utilization)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
แนวคิดในการนำของเสียมาใชประโยชน การนำวัสดุที่ไดจากของเสียกลับมา
ใชใหม การนำของเสียมาปรับปรุงเพื่อบำรุงดินและเปลี่ยนเปนพลังงาน การเพิ่มมูลคา
ใหกับของเสีย และกรณีศึกษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง พูด การอานและการ
เขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ
การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษา
หาความรู และการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผู สงสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน โดย
เนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนบันทึกอยาง
งายเพื่อการสื่อสาร

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufﬁciency Economy)
Prerequisite : None
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎี
ใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง
และการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการ
สืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรม
ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 1142 จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง
ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
Prerequisite : GE 1053
(Holistic Health Care)
ทักษะในการใชคำศัพท สำนวนเสลงและสุภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับหัวขอใน
Prerequisite : None
ชีวิตประจำวันในเรื่องตางๆ การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและ
การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแล
ความเรียงแบบตางๆ
สุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทำงานของรางกาย
มนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
ปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกำลังกาย การเลือกบริโภคอาหารเพื่อ
(Worldviews and Ways of Life)
สุขภาพ การนำความรูและทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
Prerequisite : None
อยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและ เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่ง
แวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อ
สวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
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GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน
สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียนโอกาส ผลกระทบ
และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน3 เสาหลัก ดานความมัน่ คง ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
Prerequisite : None
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทางธุรกิจ
ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จในการ
เรียน เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้ง
เปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการ
เรียน การจดบันทึกคำบรรยาย การอาน การเตรียม ตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetic for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัตแิ ละพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึง้ ในคุณคาแหงความงามตาม
ธรรมชาติและความงามทีม่ นุษยสรางขึน้ ศิลปะกับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวติ
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai culture and wisdom)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย บทบาท
หนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลายและลักษณะ
รวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทาง
วัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัฒน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทาง
สังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธ ระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑ
แหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของ
สังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทำงาน
รวมกับผูอื่น
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Humans and Environments)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและผลกระทบ
จากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแกปญหาและการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการดำเนินชีวิต
ของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความ
สัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสาร
ใหเหมาะกับผูรับสาร
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิงระบบ
หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการใชเหตุผลผิด
ที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
3(3/3-0-0)
(Hospital management 1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการความเปนมาของโรงพยาบาล ความหมาย หนาที่ ประเภทของโรง
พยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาล การวางแผนการกอสรางโรงพยาบาล การจัดองคกรใน
โรงพยาบาล การจัดอัตรากำลังในโรงพยาบาลแตละประเภท แนวคิด หลักการ การ
บริหารหนวยงานตางๆ ดานการรักษาพยาบาล งานบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก
-ผูปวยใน งานบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเวชกรรมสังคม งานบริหารการ
พยาบาล งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งานกายภาพบำบัด งาน
สังคมสงเคราะห
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HM 2472 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Medical Terminology for Hospital Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไป ความหมาย ที่มาเกี่ยวกับศัพททางการแพทย ศัพททางการ
แพทยของระบบตางๆของรางกาย โครงสรางของคำศัพท การจำแนกสวนประกอบ
ของคำ การอานออกเสียง ศัพททางการแพทยที่ใชในการพูดและเขียนในกระบวนการ
วินิจฉัยโรค การบันทึกทางการแพทยในโรงพยาบาล การรักษาทางการแพทยและการ
พยาบาล ชื่อโรคตางๆที่ใชในการปฏิบัติงานดานการแพทยและสาธารณสุข คำยอ
มาตรฐานทางการแพทย คำยอดานหองปฏิบัติการทางการแพทย แผนกและสาขาเฉพาะ
ทางในโรงพยาบาล สนทนาภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารในโรงพยาบาล

HM 3492 การจัดการเชิงกลยุทธของโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Strategic Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโรงพยาบาล การวางแผนและดำเนินโครงการเชิงกล
ยุทธ การดำเนินกลยุทธ เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติ
งานเชิงกลยุทธ เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันของโรงพยาบาล

HM 3263 กฎหมายสำหรับการจัดการโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Management Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการโรงพยาบาล พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาล สิทธิผูปวย พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ทดแทน พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กฎหมายประกัน
ภัย กฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร กฎหมายดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอมในโรง
พยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

HM 3522 การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Commodity Administration)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุในโรงพยาบาล การประมาณความ
ตองการ หลักการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
การแจกจายพัสดุ การใชระบบโลจิสติกส การจัดการพัสดุคงคลัง การบำรุงรักษา การ
จำหนาย การบริหารสัญญา รวมทั้งระเบียบปฏิบัติวาดวยการพัสดุ

HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Principle of Hospital Quality Improvement)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติความเปนมา แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎีการพัฒนา
HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
คุณภาพ หลักการบริหารคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ การใชมิติจิตตปญญา
(Public Health and Hospital Management Law)
(Spirituality) การพัฒนาสูความยั่งยืนดวย SHA บทบาทผูนำในการพัฒนาคุณภาพ
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา กฎหมายและขอบังคับ การใชเครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล วงจรการเรียนรูเดมมิ่ง (PDCA) การใชแผนผัง
แสดงกระบวนการทำงาน ผังแสดงเหตุและผล การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครัฐ
ที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติโรคติดตอ พระราชบัญญัติคุมครองผู
บริโภค พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระ และภาคเอกชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ไดแก การจัดการความรู (KM) การควบคุม
ราชบัญญัติวิชาชีพดานการแพทย สาธารณสุขในโรงพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพตางๆ คุณภาพ (QC) การบริหารความเสี่ยง (RM) การพัฒนาคุณภาพโดยรวมอยางตอเนื่อง
(TQM และ CQI) การกำจัดความสูญเปลาดวยระบบ Lean และการฝกปฏิบัติ
ในโรงพยาบาล
ประยุกตใชกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานคุณภาพ
HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2
3(3/3-0-0)
HM 3512 การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Management 2)
(Financial Management in Hospital)
วิชาบังคับกอน : HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดการบริหารงานดานสนับสนุนบริการรักษาพยาบาล การจัดการ
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการการเงินสำหรับโรงพยาบาล องคประกอบ
สำนักงาน งานสารบรรณ งานโภชนาการ งานรับผูปวยในและงานประกันทางการแพทย
ในไทยและตางประเทศ ระบบบริหารเวชระเบียน การบริหารงานจายของปราศจากเชื้อ ของงบการเงิน การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะหงบทางการเงิน การวิเคราะหความ
เสี่ยงทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารตนทุนและการควบคุมรายจายใน
กลาง งานจัดการอาคารสถานที่ งานซักฟอกผา เปนตน รวมทั้งการบริหารจัดการโดย
โรงพยาบาล การวิเคราะหจุดคุมทุน มูลคาของเงินตามเวลา การตัดสินใจจายลงทุน
ใชหนวยงานภายนอก (Outsource)

HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาล
3(2/2-1/2-0)
และงานบริการสุขภาพ
(Information Technology for Hospital
and Health Care Service)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการโรง
พยาบาลและระบบสุขภาพแบบอัจฉริยะ ระบบการจัดการฐานขอมูล เครือขาย
คอมพิวเตอร และการประมวลผลคอมพิวเตอรเพื่องานบริหารจัดการโรงพยาบาลและ
ระบบสุขภาพ

HM 3532 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
และขอมูลสุขภาพ
(Hospital and Health Information System Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตน มาตรฐาน และโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและ
สุขภาพ ระบบสารสนเทศงานดานการใหบริการและรักษาพยาบาลระบบสารสนเทศงาน
ดานบริการ การเชื่อมโยงขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร การดูแลผูปวย การ
พัฒนาคุณภาพและเพื่อเบิกจายชดเชยคารักษาพยาบาลกับกองทุนสุขภาพคลังขอมูล
สุขภาพ โครงสรางมาตรฐานขอมูลสุขภาพ (43 แฟม) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ
ขอมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ
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HM 3543 การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Human Resource Management for Hospital)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล ความสัมพันธ
ระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษยกับโรงพยาบาล การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ
วิเคราะหและกำหนดอัตรากำลังดานสุขภาพ การสรรหา การคัดเลือก การกำหนดคา
ตอบแทน ความปลอดภัยในการทำงาน วินัย แรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการสรางองคการแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรสุขภาพ
และโรงพยาบาล
HM3552 การตลาดโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Marketing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไปทางการตลาดและการประชาสัมพันธในโรงพยาบาล ความสำคัญ
ของการดำเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธของโรงพยาบาล สภาพแวดลอม
ทางการตลาด ขอมูลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การวางตำแหนงทางการตลาด
ระบบการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา สวนผสมทางการตลาด งาน
ประชาสัมพันธ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในงานการตลาดโรงพยาบาล
HM 4176 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับกอน : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาหในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
สุขภาพที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานจริง
HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
3(2/2-1/2-0)
(Research in Hospital Management)
วิชาบังคับกอน : ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย สวนประกอบของโครงรางการวิจัย การ
กำหนดหัวขอเรื่องและการกำหนดวัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
การวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอยาง การกำหนดขนาดตัวอยาง การสรางเครื่อง
มือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและแปล
ผล การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในงานวิจัย และนำ
มาใชในการวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
HM 4562 การพัฒนาภาวะผูนำและจริยธรรม
2(2/2-0-0)
ในการจัดการโรงพยาบาล
(Leadership Development and Ethics
in Hospital Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนำ หลักการพัฒนาภาวะผูนำ การพัฒนาภาวะผูนำใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย สำหรับโรงพยาบาล แนวคิดพื้นฐานของจริยธรรม หลักการ
สรางจริยธรรมองคกร บรรยากาศจริยธรรมในองคกรจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู
บริหาร ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และจริยธรรมของผู
มีสวนไดสวนเสียในการจัดการโรงพยาบาล และภาพรวมจริยธรรมทางสังคมและสิ่ง
แวดลอม มาตรฐานและการประเมินจริยธรรมในโรงพยาบาล

HM 4573 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality Improvement Tools)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ ไดแก 3C-PDSA การใช Hospital proﬁle
วิเคราะหองคกรการจัดทำ Service Proﬁle การทำงานเปนทีม การวัดและประเมินผล
การดำเนินงาน การวิเคราะหแปลความหมายกราฟและแผนภูมิ การวัดเปรียบเทียบโดย
ใช Benchmarking การพัฒนางานประจำสูงานวิจัย(R2R) การเรียนรูวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย (Transcultuaral) เครื่องมือวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหา (RCA) เครื่อง
มือวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) และการฝกปฏิบัติประยุกตใชเครื่องมือ
ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
HM 4583 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital QualitySystem)
วิชาบังคับกอน : HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
แนวคิดระบบคุณภาพ การรับรองระบบคุณภาพ ไดแก ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมัลคอลมบอลคริจ (MBNQA) และรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA) การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) รวมถึงการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA) การรับรองคุณภาพระดับสากล
(JCI) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพ (HPH) การรับรองคุณภาพระดับอำเภอ การรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด การรับรองดานสุขภาพระดับโลก (Global Health Accreditation– GHA)
การรับรองมาตรฐานความเสี่ยงตอการติดเชื้อจากDNV GL(Det Norske
VeritasandGermanische)
HM 4593 ทักษะการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality Improvement Skill)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะของบุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไดแก การผสานพลัง
รวม (Inner Power) ทักษะการเปนผูประสานงานคุณภาพ (Facilitator) การคิดเชิง
ระบบการสรางนวัตกรรม (Innovation) และคิดอยางสรางสรรค การระดมสมอง ความ
เขาใจมิติคุณภาพ การสอนงาน (Coaching) การใหเกียรติผูอื่น (Respect) การมี
มนุษยสัมพันธ ทักษะการกระตุนการมีสวนรวม การบริหารจัดการงานและการทำงาน
รวมกับผูอื่น (Work management and Collaboration) และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวของ
HM 4603 ความปลอดภัยของผูปวย
3(3/3-0-0)
(Patient Safety)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยของผูปวย เปาหมายความ
ปลอดภัยผูปวยและบุคลากร (2P Safety) ตัวชี้วัดความปลอดภัยผูปวย วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของผูปวย ปจจัยดานมนุษย ระบบงาน ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมกับ
ความปลอดภัยของผูปวย การเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของ
ผูปวย การปรับปรุงคุณภาพและเครื่องมือที่ใชวัดการปรับปรุงความปลอดภัยของผูปวย
การมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล ความสำคัญของการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ตอความปลอดภัยของผูปวย และการปรับปรุงความปลอดภัยในการใชยา
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HM 4613 การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Risk Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด ความหมาย คำศัพททเ่ี กีย่ วของกับระบบบริหารความเสีย่ ง ความมุง มัน่
ของผูบ ริหารในการบริหารความเสีย่ ง การออกแบบระบบบริหารความเสีย่ ง การจัดทำ
และวิเคราะหบญ
ั ชีความเสีย่ ง การนำระบบบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั โิ ดยใชกระบวนการ
จัดการความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ความเสีย่ งทางคลินกิ ความเสีย่ งดานการสนับสนุน
บริการและดานสิง่ แวดลอม โดยเริม่ จากการคนหา การวิเคราะห การประเมิน การจัดการ
ความเสีย่ ง การติดตามประเมินผลระบบ และการทบทวนระบบบริหารความเสีย่ ง การ
ปรับปรุงระบบการบริหารความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการใชเครือ่ งมือตางๆ ไดแก
Trigger tool, Clinical tracer การสรางความรวมมือ ความตระหนัก และปจจัยสูค วาม
สำเร็จในการจัดการความเสีย่ ง และการเยีย่ มสำรวจความเสีย่ ง
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน
3(3/3-0-0)
(Medical Record Management System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวางแผนและออกแบบระบบมาตรฐานงานเวชระเบียนและกฎหมายที่
เกี่ยวของ งานบริการเวชระเบียน องคประกอบของเวชระเบียน นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยในดานการบันทึก การแกไข การรับคำสั่ง การใชรหัส
มาตรฐาน การจัดเก็บ การเขาถึง และการทำลาย การรักษาความปลอดภัยและความลับ
ของขอมูล การประเมินทบทวนเวชระเบียน เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเวชระเบียน
HM 4633 การใหรหัสโรค
3(3/3-0-0)
(International Statistical Classiﬁcation
of Diseases and Related Health Problems)
วิชาบังคับกอน : HM 2472 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสโรค การจำแนกโรคตามระบบของ
รางกาย วิธีการใชคูมือการใหรหัสโรค แนวทางมาตรฐานการใหรหัสโรคแตละกลุมโรค
วิธีการใหรหัสโรค หลักการเขียนใบมรณบัตร มาตรฐานการใหรหัสสาเหตุการตาย การ
ฝกปฏิบัติการใหรหัสโรค
HM 4643 การใหรหัสหัตถการและผาตัด
3(3/3-0-0)
(International Classiﬁcation of Diseases,
Clinical Modiﬁcation)
วิชาบังคับกอน :HM 2472 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสหัตถการและผาตัด การจำแนกรหัส
หัตถการและผาตัดตามกลุมโรคระบบรางกาย วิธีการใชคูมือการใหรหัสหัตถการและ
ผาตัด extension codeฝกปฏิบัติการใหรหัสหัตถการและผาตัด
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HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ
2(2/2-0-0)
(Diagnosis Related Groups; DRGs)
วิชาบังคับกอน : HM 4633 การใหรหัสโรค และ HM 4643 การใหรหัสหัตถการและผาตัด
แนวคิดการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ โครงสรางของกลุม
วินิจฉัยโรครวม วิธีใชคูมือการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ ขอมูลที่ใชใน
การหา DRGs ICD-9-CM Procedure with Extension code การตรวจสอบขอมูล
และการจัดการเมื่อมีความผิดพลาดของขอมูล ขั้นตอนในการหา DRGs คำยอและความ
หมาย Appendices และ DRGs Deﬁnition for Pre MDC and MCD 1-25, 28
ตลอดจนการประยุกตใชโปรแกรมจัดกลุมและคำนวณคาน้ำหนักสัมพัทธ ฝกปฏิบัติการ
การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ การอานคา การแปลผล การเปรียบ
เทียบตนทุนและผลตอบแทน การจัดทำรายงานและการนำไปใชประโยชน
HM 4672 สถิติสำหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Statistics for Medical Coder and Public Health)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทนำ ความรูพื้นฐานทางสถิติสำหรับเวชสถิติ หลักการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การอนุมานคาเฉลี่ย
การวิเคราะหสหสัมพันธและสมการถดถอยเชิงเสน การอนุมานคาสัดสวน การ
วิเคราะหความเสี่ยงและสถิติในงานวินิจฉัยโรค การพยากรณขอมูลผูปวย การคำนวณ
ขนาดตัวอยาง การบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติและการจัดทำรายงานสถิติ
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)
Prerequisite : None
ระบบจำนวนจริง การแกระบบสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉาก
และเสนตรง การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎเครเมอร แหลงที่มาของขอมูล
ประเภทของขอมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิง
พรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบตอ
เนื่อง การแจกจงความนาจะเปนของคาจากตัวอยางสุม
MA 1103 คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Basic Mathematics)
Prerequisite : None
การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร เวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติและการ
ประยุกตลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต กา
รอินทิเกรตและการหาพื้นที่ระหวางฟงกชัน
MC 2013 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
และงานบริการทางการแพทย
(Introduction to Hospitals and Medical Services)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย หนาที่ ประเภทของโรงพยาบาล การจัดองคกรในโรงพยาบาล
โครงสรางการบริหารของโรงพยาบาล โครงสรางการบริหารฝายแพทย ฝายพยาบาล
ฝายบริหาร การดำเนินงานของงานบริการทางแพทยและงานเลขานุการรวมถึงการ
บริหารงานพัสดุในงานบริการทางการแพทย

HM 4652 การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
2(2/2-0-0)
(Coding Audit)
วิชาบังคับกอน : HM 4633 การใหรหัสโรคและ HM 4643 การใหรหัสหัตถการและผาตัด
การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ Medical Record Audit
Form การใช Audit Form การประเมินการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของ
แพทย Summary Assessment (SA) การประเมินการใหรหัสการวินิจฉัยโรคและ
หัตถการของผูใหรหัส Code Assessment (CA) การสรุปผลการตรวจสอบ แนวทางการ
MC 2023 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือดูแลบุคคล
3 (3/3-0-0)
ตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนแตละกลุมโรค ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ
(Basic knowledge for Health Care)
ณ หนวยบริการ ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบรวมศูนย การฝกปฏิบัติการการตรวจ
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
การดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การสงเสริมสุข
ภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชยาสมเหตุผล
และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิผูปวย
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MC 2033 ศัพททางการแพทยสำหรับบริการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
(Medical Terminology for Medical Services)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศัพททางการแพทย ระบบตางๆของรางกาย โครงสราง
ของคำ การจำแนกสวนประกอบของคำศัพทเกี่ยวกับโรค และการทำหัตถการทางการ
แพทย คำศัพททางหองปฏิบัติการที่ใชในกระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรค คำศัพท
เกี่ยวกับเวชระเบียน และการติดตอสื่อสารในการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย
MC 2043 การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
3(3/3-0-0)
ในงานบริการทางการแพทย
(Quality Improvement and Risk Management
in Medical Services)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่เกี่ยวของในงาน
บริการทางการแพทย การพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทยระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดการความเสี่ยงในงานบริการทางการแพทย

MC 3092 การจัดประชุมสำหรับบริการทางการแพทย
2(2/2-0-0)
(Medical Services Meeting)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดประชุม รูปแบบและเทคนิคการจัดประชุม
สำหรับบริการทางการแพทย การวางแผนการประชุม การดำเนินการประชุม การจัดทำ
รายงานการประชุม การจัดประชุมวิชาการและการจัดสัมมนา
MC 3102 ระบบสารสนเทศสุขภาพการบริการและคลินิก 2(/2-0-0)
(Health Information System of Services and Clinical)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบทะเบียนผูปวยระบบงานรับผูปวยในจำหนาย และยาย/สงตอ ผูปวย
ระบบการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ระบบนัดหมายผูปวย ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางคลินิกระบบงานพยาบาล ระบบหองยาระบบขอมูลทางหองปฏิบัติการ
ระบบภาพทางการแพทย ไดแก Picture Archiving and Communication System
(PACS), Radiology Information System (RIS) ระบบงานการเงิน และระบบบริหาร
ทรัพยากรขององคกร ระบบการจัดการเกี่ยวกับขอมูลผูปวย

MC 3113 ภาษาจีนสำหรับงานผูชวยแพทย
3(3/3-0-0)
MC 2053 กฏหมายสำหรับการบริการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
(Chinese for Medical assistant)
(Law for Medical Service)
วิชาบังคับกอน : CN 1123 ภาษาจีน 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาคำศัพท วลีและโครงสรางประโยค เนนการฟง การพูด การอาน การ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายวิชาชีพแพทย พยาบาล สิทธิผู
ปวย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพ ไดแก หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การ เขียนภาษาจีนจากความเรียง บทความสั้นๆ พรอมทั้งศึกษาศัพททางการแพทยเกี่ยวกับ
อาการเบื้องตน การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ เครื่องมือทางการ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนผูประสบภัยจากรถ ประกันสุขภาพภาค
แพทยที่พบบอย การใชภาษาจีนในการแกไขปญหา
เอกชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารและคอมพิวเตอร
MC 3063 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการ
3 (3/3-0-0)
ในหนวยบริการสุขภาพ
(Introduction to Health care Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการในหนวยบริการสุขภาพ การบริหารจัดการหน
วยบริการสุขภาพการแยกประเภทผูปวย การควบคุมการติดเชื้อ การเตรียมอุปกรณที่
ใชในการแพทยและการพยาบาล การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช
MC 3073 หลักการเลขานุการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
และงานสารบรรณ
(Principle of Medical Secretary and Document)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดงานเลขานุการทางการแพทย บทบาทหนาที่และจรรยาบรรณของ
เลขานุการ หลักมนุษยสัมพันธ วิธีการปฏิบัติในการติดตอประสานงาน การจัดการเวลา
และการวางแผน การแกปญหาในการทำงาน การจัดการบันชีการเงินสำหรับสำนักงาน
ความรูเบื้องตนงานธุรการและงานสารบรรณ ระบบหนังสือและการบันทึก การ
ประยุกตเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูล การใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบ
สารสนเทศ
MC 3083 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3/3-0-0)
สำหรับบริการทางการแพทย
(Management Information System for Medical Service)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ไดแก รายงานการประชุม ตารางออกตรวจ การ
นัดหมายและแบบฟอรมเอกสารตางๆ ระบบสารสนเทศบริการสวนหนาและบริการผู
ปวย ระบบสารสนเทศทางการบริหารและสำนักงาน เชน สถิติผูปวย ตนทุน อัตรา
กำลัง

MC 3123 การวิจัยดานบริการทางการแพทย
3(2/2-1/2-0)
(Research in Medical Services)
วิชาบังคับกอน:ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
แนวคิดการวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย รวม
ทั้งการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย (R2R) และนำมาใชในการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริการทางการแพทย
MC 3133 ผูนำและการทำงานเปนทีม
3(3/3-0-0)
(leader and Team Working)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาทฤษฎีการเปนผูนำในยุคตางๆ บทบาทและหนาที่ของผูนำที่มี
ประสิทธิภาพ ทักษะการทำงานเปนทีม การสรางทีมและการบริหารทีมงาน จิตวิทยา
และเทคนิคในการเปนผูนำ การแกไขปญหาและการจัดการความขัดแยงในการทำงาน
รูปแบบการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธเพื่อการแขงขัน
MC 3143 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3/3-0-0)
(Psychology for Service and Personality Development))
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ หลักการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ทักษะ
การแกปญหาเฉพาะหนาเทคนิคการใหบริการดวยใจ ทัศนคติและพฤติกรรมการให
บริการเมื่อพบปญหาหลักและวิธีการเสริมสรางบุคลิกภาพ สุขอนามัย แนวทางการ
พัฒนาบุคลิกภาพทางกาย สติปญญา อารมณ และมารยาททางสังคม การพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร และความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเนนการปรับตัวใหเขากับบริบทขององคกร
ดานสุขภาพ
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MC 3153 เวชสถิติสำหรับบริการทางการแพทย
3(3/3-0-0)
(Medical Statistics of Medical Service)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการฝกปฏิบัติการใหรหัสโรค รหัสหัตถการ และ
การผาตัด การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม และน้ำหนักสัมพัทธ การวิเคราะหขอมูลและการ
จัดทำสถิติผูปวย

OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
(Principles of Industrial Hygiene Engineering)
Prerequisite: PH 2132 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
พื้นฐานทางดานวิศวกรรมดานตางๆ เชน เครื่องกล ไฟฟา โยธา ที่จะนำมาใช
ประโยชนในการควบคุมสภาพแวดลอมในการทำงานอุตสาหกรรม เชน คุณสมบัติของ
วัตถุตางๆ การทดสอบมาตรฐานวัตถุการไหลของของไหลในทอ

MC 4166 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับกอน : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาหในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
สุขภาพที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานจริง

OH 3032 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2(2/2-0-0)
(Industrial Process and Hazards)
Prerequisite : None
กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ใน
สภาวะปจจุบันโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใชแรงงานที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงาน แจก
จำแนกวัตถุดิบที่นำมาใชในกระบวนการผลิต ปญหาและอันตรายอันอาจเกิดขึ้น การ
ศึกษาดูงานดานการผลิตตามโรงงานประเภทตาง

MC 4174 การฝกปฏิบัติงานดานการบริการทางการแพทย
4(0-0-4/16)
(Practice in Medical Service)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการทางแพทยในโรงพยาบาลหรือสถานประกอ
บอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน เลขานุการทางการแพทย เลขานุการผูบริหาร ผูชวยแพทย เจา
หนาที่ธุรการในแผนกตางๆ เปนตน
MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย
2(0-2/4-0)
(Seminar in Medical Service)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สัมมนาประเด็น ปญหา และแนวโนมที่มีตองานบริการทางการแพทย ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การศึกษา การวิจัย การบริการ และการพัฒนางาน
MG 1303 องคการและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Organization and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิด และทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ โดย
ศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การชี้นำและการบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร การจูงใจและการ
ควบคุม รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการบริหารธุรกิจ การจัดการในสภาพ
แวดลอมระหวางประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2–1/3-0)
(Basic Microbiology and Parasitology)
วิชาบังคับกอน : BI 1012ชีววิทยา และ BI 1041 ปฏิบัติการชีวิทยา
การจำแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิตการเจริญเติบโตเมตาบอลิซึมพันธุ
ศาสตรการควบคุมและปองกันโรค ภูมิคุมกันของมนุษยตอการรุกรานของสิ่งที่ทำใหเกิด
โรคและเทคนิคปฎิบัติทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตน
OH 3013 สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Fundamental of Industrial Hygiene)
Prerequisite : None
สวนประกอบของสิ่งแวดลอมทางดานเคมีชีวะฟสิกสซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอคนงานในการทำงานและหลักทั่วไปในการประเมินปองกันและควบคุมอันตรายจาก
การทำงาน

OH 3242 ปจจัยมนุษยและการยศาสตร
2(2/2-0-0)
(Human factors and Ergonomics)
Prerequisite : AN 2292 และPS 2002หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
ปญหาเรื่องการบาดเจ็บในการทำงาน โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ระบบกระดูก
และกลามเนื้อ (Musculoskeletal system) เปนปญหาที่มีความสำคัญ เนื่องจากเปน
ปญหาที่เรื้อรังและอาจสงผลตอการดำรงชีวิตในประจำวัน เจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทำงานควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพและขอจำกัดของมนุษย รวมทั้ง
สาเหตุ การปองกัน และการจัดการปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อปองกัน
และลดการเกิดปญหาดังกลาว
OH 3253 การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
3 (3/3-0-0)
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
Prerequisite : ST 2003
วิธีการสำรวจ วิเคราะหและการประเมินสิ่งแวดลอมทางดานเคมี ชีวภาพ
กายภาพของสถานที่ทำงานที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของคนงานโดยอาศัยผล
การวิเคราะหนั้น
OH 3262 การฝกปฏิบัติเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
2(0-2/6-0)
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis Practises)
Prerequisite : OH 3253
ฝกปฏิบัติการสำรวจ วิเคราะห เก็บตัวอยาง และการประเมินสิ่งแวดลอมทาง
ดานเคมี ชีวภาพ กายภาพของสถานที่ทำงานที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของคน
งานโดยอาศัยผลการวิเคราะหนั้น
OH 3301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทำงาน
1(0-1/2-0)
(Work Physiology in workplace practices)
Prerequisite : OH 3242
กลไกการทำงานของรางกายและการทำงานของอวัยวะและระบบตางๆที่มี
การทำงานประสานกัน ซึ่งการประเมินสมรรถภาพของรางกายของผูปฏิบัติงาน โดยการ
ศึกษาถึงกลไกการทำงานภายใตสภาวะสิ่งแวดลอมของรางกายและจิตใจในการทำงาน
รวมทั้งความสามารถและขอจำกัดในการทำงานของมนุษย อันเนื่องมาจากปจจัยใน
รางกาย การประเมินคาความสมบูรณและความเมื่อยลาจากการทำงานเพื่อเปนหลักใน
การสรางสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานเพื่อสามารถนำวิธีการตรวจ
หาความผิดปกติ การแปลผลการตรวจไดอยางถูกตอง และนำมาหามาตรการปองกัน
และรักษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
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OH 4043 อาชีวเวชศาสตร
3(3/3-0-0)
(Occupational Medicine)
Prerequisite : OH 3242
สาเหตุและลักษณะอาการของโรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ การปองกันโรคจากการทำงาน หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ การ
เฝาระวังสุขภาพของผูประกอบอาชีพ การสงเสริมสนับสนุนใหการรักษาโรค และการ
ฟนฟูหลังจากเปนโรคในคนทำงาน การบริการดานอาชีวเวชศาสตรในสถานประกอบ
กิจการ ตลอดจนกฎหมายและบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของดานอาชีว
เวชศาสตร

OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Psychology)
Prerequisite :None
การประยุกตจิตวิทยาทั่วไปเขากับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเนน
ปจจัยดานสังคมและสภาพแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน การ
ควบคุมปองกันมิใหปจจัยดังกลาวสงผลกระทบอันอาจกอใหเกิดพฤติกรรมการทำงาน
และการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย หลักการเขาถึงและเทคนิคการสอนการอบรมคนงาน
การบำรุงขวัญคนงานและความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ความปลอดภัยกับ
นายจางและลูกจาง

OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Safety Engineering)
Prerequisite : PH 2132 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
วิธีการควบคุมอุบัติเหตุโดยใชวิธีการทางวิศวกรรมในการปองกันอันตรายตางๆ
ที่เกิดจากสภาพการทำงาน เชน เครื่องจักร หมอไอน้ำ ไฟฟา เครื่องมือกลและงานอื่นๆ
ที่เปนปญหาพบบอยในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประเภทงานที่กฎหมาย
ความปลอดภัยไดกำหนดไว

OH 4192 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
2(2/2-0-0)
(Risk Assessment and Management)
Prerequisite :None
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการประเมินความเสี่ยง การบงชี้อันตราย การ
วิเคราะหความเสี่ยง แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ศึกษากรณีตัวอยางและฝก
ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการรายงานวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายใน
งานอุตสาหกรรม

OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Occupational Toxicology)
Prerequisite : CH 1442 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
หลักการของพิษวิทยาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารเคมีที่จะเขาสู
รางกาย กลไกและปฏิกิริยาของรางกายตอสารพิษ คุณสมบัติของสารพิษที่ใชกันมากใน
การประกอบอาชีพ

OH 4223 ความปลอดภัยในการทำงาน
3(3/3-0-0)
(Safety in Workplace)
Prerequisite : None
หลักการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ หลักการวิเคราะหอุบัติเหต ุความ
ปลอดภัยในการทำงานประเภทตางๆ เชน งานในโรงพยาบาล งานกอสราง งานขนสง
งานเกี่ยวกับสารเคมี งานเกี่ยวกับไฟฟา การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติอุบัติเหตุอันตราย
การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ การรายงานอุบัติเหตุการบริหารงาน
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในสถานประกอบการ

OH 4092 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Occupational Health and Safety Legislation)
Prerequisite : None
ความสำคัญ ขอบเขต หลักการ เนื้อหาและความเปนมาเกี่ยวกับกฎหมาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายแมแบบ และโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทำงาน
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Ventilation)
Prerequisite : OH 3023
ลักษณะทั่วไปของบรรยากาศการทำงานในโรงงานที่อาจเกิดอันตรายตอ
สุขภาพรางกาย โดยเนนถึงการควบคุมอันตรายที่เกิดจากฝุนละออง สารเคมี ไอระเหย
และสภาพความรอนสูงที่ออกมาจากกระบวนการผลิต โดยควบคุมวิธีการระบายอากาศ
ที่เหมาะสมในการขจัดมลพิษตางๆ
OH 4123 การปองกันอัคคีภัยและการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
3(3/3-0-0)
(Fire Prevention and Emergency Responses)
Prerequisite : None
สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการควบคุมปองกันอัคคีภัย
การคำนวณออกแบบระบบในการดับเพลิง การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการปองกันอัคคี
ภัย การจัดทำแผนตอบโตเหตุฉุกเฉินชนิดตางๆที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมการฝกซอมตาม
แผนที่กำหนด

OH 4272 การบริหารงานและการจัดองคกรดานความปลอดภัย 2(2/2-0-0)
(Safety Management and Organization)
Prerequisite : None
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบและวิธีการบริหารงานความปลอดภัย
การจัดองคกรดานความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย หนาที่ความรับผิดชอบดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดทำแผนการจัดการความปลอดภัยประจำป การ
ควบคุมความสูญเสีย แนวทางการลดความสูญเสียตางๆที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้น
ตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการใชสารสนเทศเพื่อการนำเสนอในที่
สาธารณะ นำขอมูลสถิติมาประยุกตใชในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OH 4282 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2/2-0-0)
(Standard on Occupational Health and Safety Field)
Prerequisite : None
แนวคิดของมาตรฐานตางๆ ขอบขาย คำนิยาม องคประกอบและขอ
กำหนดมาตรฐาน รวมทั้งเทคนิคการจัดการความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทางสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอยางเปนระบบ เพื่อผูใชแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานประกอบการอื่นๆ อาทิเชน OHSAS/TIS 18001 หรือ 18004,
มรท/ILO8000, ISO 14001, ISO/IEC 17025, GMP และ อื่นๆ
OH 4294 การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4(0-0-4/24)
(Occupational Health and Safety Practices)
Prerequisite : นักศึกษาทีเ่ รียนผานทุกวิชาในหลักสูตรแลวหรือโดยอนุมตั ขิ องอาจารยผสู อน
การนำความรูที่เรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดไปประยุกตใชในการฝกงานใน
สถานประกอบการ เพื่อใหเกิดทักษะ ประสบการณการเรียนรูและแกไขปญหาเฉพาะ
หนาดวยตนเอง

คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563
PB 2163วิทยาการระบาดและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Epidemiology and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในดานการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยา การกระจายโรค การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค การคัด
กรองโรค การจัดการในการปองกันและควบคุมโรค ความรูเบื้องตนของโรคติดตอ โรค
ไรเชื้อ และอุบัติเหตุ โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในสถานพยาบาล
PB 2223 อนามัยชุมชน
3(1/1-2/6-0)
(Community Health)
Prerequisite:None
นำความรูที่เรียนมาเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพและงาน
อนามัย เชน โภชนศึกษา อนามัยแมและเด็ก เปนตน ไปประยุกตใชในการฝกงานใน
ชุมชนเพื่อใหเกิดทักษะประสบการณการเรียนรูและการแกไขปญหาเฉพาะหนาดวย
ตนเอง
PB 2233 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
และการจัดการระบบสุขภาพ
(Public Health Administration
and Health System Management)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข หลักและกระบวนการบริหารงาน
สาธารณสุข อันประกอบดวย การวางแผนและนโยบายดานสุขภาพ การจัดองคกร การ
บังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม และการประยุกตใชในการจัดการระบบ
สุขภาพ องคประกอบของระบบสุขภาพ การประกันสุขภาพ การจัดบริการสุขภาพ และ
การประเมินผลการดำเนินงานดานสุขภาพ
PB 2243 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
กับจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Public Healthand Environmental Laws
and professional ethics)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและแนวคิดในการนำกฎหมายมาใชเปนกลไกและเครื่องมือในการแกไข
ปญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระ
ราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหง
ชาติ พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ กฎหมายและ
วิธีการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเขาใจบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
PB 2253 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3/3-0-0)
กับการประยุกตใช
(Health Education and Behavior Science
and Application)
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร การสื่อสาร การ
วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การวางแผนงานสุขศึกษา และการ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การชี้นำและใหคำปรึกษาดานพฤติกรรม
สุขภาพ รวมทั้งการประยุกตเทคนิคและวิธีการดานสุขศึกษา ไปใชใหเกิดประโยชน
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PB 2273 โรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ และหลักการปองกัน
3(3/3-0-0)
(Infectious - Non Infectious Diseases
and Principle of Prevention)
Prerequisite : None
หลักการดานสาเหตุ ระบาดวิทยา วิธีการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อและ
โรคไรเชื้อ ที่พบบอยในประเทศไทยและระดับโลก โรคติดเชื้อที่เกิดจากการสัมผัส โรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ำ โรคติดเชื้อนำโดยแมลง โรคติด
เชื้อระหวางสัตวและคน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบา
หวาน โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากพิษของพืชและสัตว โรคเกี่ยวกับมลพิษสิ่ง
แวดลอม และอุบัติเหตุจราจรนโยบายและการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคใน
ภาวะฉุกเฉิน
PB 2283 หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3/3-0-0)
(Principle of Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
ความเปนมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทำงาน และผลกระทบอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานการ
ตระหนักถึงปญหาในการทำงานการควบคุมและปองกันทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยหนวยงานองคกรมาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของหลักการปองกัน
โรคจากการประกอบอาชีพและภัยทางสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
PB 2303 โรคติดเชื้อ -โรคไรเชื้อและการควบคุม
3(3/3-0-0)
(Infectious Desease - None Infectious Desease and Control)
Prerequisite:None
สาเหตุ การติดตอ การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อที่พบบอย
ในประเทศไทยและระดับโลก โรคติดเชื้อที่เกิดจากการสัมผัส โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ำ โดยติดเชื้อที่นำโดยแมลง โรคติดเชื้อระหวางสัตว
และคน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน โรคในระบบ
ภูมิคุมกัน โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และการจราจร โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน นโยบายและการดำเนินงานปองกันควบคุม
โรคในภาวะฉุกเฉิน
PB 2313 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(Public Health Laws and Professional Code of Ethics)
Prerequisite : None
ทฤษฎีแนวคิดในการนำหลักกฎหมายมาใชแกปญหาสาธารณสุข หลักการของ
กฎหมายองคประกอบของกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฉบับตางๆที่ใชอยูในปจจุบัน เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติ
โรงงานพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให
นักศึกษาเขาใจเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับ
PB 2323 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Public Health Administration)
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการบริหารงานทั่วไป การวางแผน การจัดการองคกร การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การอำนวยและควบคุมงาน การนิเทศงาน การบริหารงบ
ประมาณและพัสดุในงานสาธารณสุข การบริหารงานสาธารณสุขแกชุมชน
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PB 2333 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3/3-0-0)
(Health Education and Behavior Science)
Prerequisite : None
แนวความคิดทฤษฎีดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร การสื่อสาร การ
วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การวางแผนงานสุขศึกษา และการ
ประเมินผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การชี้นำและใหคำปรึกษาดานพฤติกรรม
สุขภาพ

PB 2453 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(Public Health Laws and Professional Ethics)
Prerequisite : None
ทฤษฏีแนวคิดในการนำหลักของกฎหมายมาใชในการแกไขปญหา
สาธารณสุข หลักการของกฎหมาย องคประกอบของกฎหมายสาธารณสุข กฎหมาย
สาธารณสุขฉบับตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบันเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับจรรยา
บรรณทางวิชาชีพดาน

PB 2352 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Health Education and Health Behavior)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดทฤษฎีทางดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ที่มุงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยใชหลักการสื่อสารสุขภาพ การ
วางแผนงานสุขศึกษา การประเมินผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการสราง
เสริมสุขภาพทั่วไปใหแกบุคคล ครอบครัว ผูมารับบริการ และผูใหบริการในโรง
พยาบาล

PB 2463 วิทยาการะบาดในงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Epidemiology for Public Health)
Prerequisite : MI 2463
แนวคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ทั้งในแงการเกิดโรค การกระจายของโรค
การควบคุมโรค การดำเนินงานทางระบาดวิทยาในดานการวินิจฉัยอนามัยชุมชน การ
ประเมินและสอบสวนโรค การหาคาดัชนีอนามัย การคัดกรองโรคและการคนหาผูปวย
ในระยะเริ่มแรก รวมไปถึงวิทยาการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคไรเชื้อ
อุบัติเหตุและโรคอุบัติใหม

PB 2363 ระบบสุขภาพและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Health System and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบสุขภาพ องคประกอบระบบสุขภาพ การใชหลักการบริหารสาธารณสุข
ประกอบดวย การวางแผนงานและนโยบายดานสุขภาพ การจัดองคกร การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม ในการจัดการระบบสุขภาพ หลักประกัน
สุขภาพ การจัดการการบริการสุขภาพ และการประเมินผลการดำเนินงานดานสุขภาพ

PB 2473 การปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน
3(2/2-1/2-0)
(Basic First Aid for Community)
Prerequisite : None
ความหมาย การประเมินผูปวยเบื้องตน การวัดสัญญาณชีพ บาดแผลชนิด
ตางๆ การปฐมพยาบาลผูปวยไฟไหม น้ำรอนลวก การหามเลือด สิ่งแปลกปลอมเขาตา
หู จมูก คอ ขอเคล็ด ขอเคลื่อน กระดูกหัก การเขาเฝอก การใชผาพันแผล ภาวะช็อก
การปฏิบัติชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลผูไดรับสารพิษตางๆ พิษจากการถูกงู
กัด อุบัติเหตุในผูสูงอายุและการชวยเหลือ การยกและการเคลื่อนยายผูปวย การคัดแยก
กรณี สาธารณภัย หรืออุบัติเหตุหมู

PB 2372 การจัดการสิ่งแวดลอมสำหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Environmental Health Management for Hospital)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยศึกษาถึงปญหาและ
แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลที่สงผลตอสุขภาพอนามัย ไดแก การ
จัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุม
มลพิษทางอากาศ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตวแทะ สัตวและแมลงนำโรค
รวมถึงการอนุรักษพลังงานในโรงพยาบาล
PB 2382 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
(Occupational Health and Safety for Hospital)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดและขอบเขตการทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการ
ปองกันอุบัติเหตุอันตราย การจัดสำนักงานเพื่อความปลอดภัยการสุขาภิบาลและความ
เปนระเบียบในโรงพยาบาล อันตรายจากสภาพแวดลอมตางๆ ในการทำงาน และ
แนวทางในการแกไขปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ และการปองกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของดานความปลอดภัย
PB 2443 การบริหารสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Public Health Administration)
Prerequisite : None
ระบบสุขภาพ หลักการและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุขอันประกอบ
ดวยการวางแผนและนโยบายสุขภาพ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการ
ควบคุม การบริหารและจัดการเชิงกลยุทธิ์ขององคกร การบริหารและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ การบริหารการคลังสุขภาพ ภาวะผูนำ การพัฒนาคุณภาพและการจัดการความ
เสี่ยงในงานสาธารณสุข

PB 3053 วิทยาการระบาด
3(3/3-0-0)
(Epidemiology)
Prerequisite : MI 2463
แนวความคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิด
โรค การกระจายของโรค วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝาระวังโรค การ
สอบสวนโรค และการควบคุมโรคตางๆ รวมไปถึงวิทยาการระบาดของโรคที่มีสาเหตุ
หลักมาจากสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Occupational Health and Safety)
Prerequisite:None
แนวคิดและขอบเขตการทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาเหตุการ
เกิดอุบตั เิ หตุ ทฤษฎีการเกิดอุบตั เิ หตุ การจัดสำนักงานเพือ่ ความปลอดภัย การสุขาภิบาล
และความเปนระเบียบในสถานประกอบการ อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทำงาน
แนวทางการแกไขปองโรคจากการประกอบอาชีพ พิษวิทยา บทบาทหนาที่ดานความ
ปลอดภัยของพนักงาน
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Environmental Health and Management)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม ศึกษาถึงปญหาและ
สาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดลอม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพอนามัยการ
เกิดโรคตางๆ ที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม ตลอดจนการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพอนามัย
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PB 3263 การบำบัดโรคเบื้องตนและการใชหลักแพทยแผนจีน 3(2/2-1/3-0)
เพื่อการดูแลสุขภาพ
(Primary Treatment of Disease
and Chinese Medicine Principles for HealthCare)
Prerequisite : None
การวินิจฉัยโรคที่พบบอยในชุมชน และการบำบัดโรคเบื้องตน การดูแลผูปวย
ฉุกเฉิน การสงตอผูปวย การฟนฟูสภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดวย
ศาสตรการแพทยแผนปจจุบันและศาสตรการแพทยแผนจีน รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบ
องครวมตามหลักการศาสตรการแพทยแผนจีน
PB 3293 ประสบการณวิชาชีพดานสาธารณสุข
3(2/2-1/3-0)
และอนามัยสิ่งแวดลอม
(Professional Experience in Public Health
and Environmental Health)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
เนนใหนักศึกษาเรียนรูประสบการณในสายงานวิชาชีพ โดยการออกชุมชน
เพื่อศึกษาปญหาทางดานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม มีการฝกปฏิบัติในการเตรี
ยมและสำรวจชุมชน การวิเคราะหสถานการณและการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน การจัด
ลำดับความสำคัญของปญหา การวางแผนโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน การ
ติดตามและการประเมินผล
PB 3343 ปฐมพยาบาลและบำบัดโรคเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
(First Aid and Primary medical care)
Prerequisite : None
การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบือ้ งตน การใหความชวยเหลือผูป ว ยหรือ
ผูท ไ่ี ดรบั ผลกระทบทางดานสุขภาพ การปฐมพยาบาล การฟน ฟูสภาพและการสงตอ
PB 3482 สุขภาพจิตชุมชน 2
(2/2-0-0)
(CommunityMental Health)
Prerequisite : None
ทฤษฎีพื้นฐานของสุขภาพจิต ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิต การพัฒนาทาง
ดานอารมณ จิตใจ และสังคมของมนุษย กลไกการปรับตัวทางจิต บทบาทหนาที่ของนัก
สาธารณสุขตองานสุขภาพจิตชุมชน แนวทางการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
สถานการณและปญหาสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนของประเทศไทย
PB 3493 อนามัยสิ่งแวดลอมในงานสาธารณสุข
3(2/2-1/3-0)
(Environmental Health for Public Health)
Prerequisite : None
ความรูพ น้ื ฐานดานอนามัยสิง่ แวดลอม การเฝาระวังคุณภาพสิง่ แวดลอม การควบคุม
มลพิษสิง่ แวดลอมและภัยสุขภาพ การบริหารโครงการมลพิษสิง่ แวดลอมและภัยสุขภาพ เทคนิค
วิธกี ารเก็บตัวอยาง การวิเคราะหคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม การใชเครือ่ งมือวิเคราะหอยางงาย การ
วิเคราะหผลคุณภาพสิง่ แวดลอม และการรายงานคุณภาพสิง่ แวดลอม
PB 3503 หลักการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ
3(3/3-0-0)
(Principle of Prevention and Control
for Infectious – Noninfectious Disease)
Prerequisite : None
สาเหตุ การติดตอ การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อที่พบบอย
ในประเทศไทยและระดับโลก โรคติดเชื้อที่เกิดจากการสัมผัส โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ำ โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง โรคติดเชื้อระหวางสัตว
และคน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน โรคจากพิษ
ของพืชและสัตว โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม โรคเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและการจราจร โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
กฎหมายที่เกี่ยวของ นโยบาย และการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอรายแรง
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PB 3512 โภชนาการ
2(2/2-0-0)
(Nutrition)
Prerequisite : None
หลักการโภชนาการ โรคทางโภชนาการ โภชนาการกับการสาธารณสุข ความ
ตองการสารอาหารของมนุษยในแตละชวงวัย โภชนบำบัด การสุขาภิบาลอาหาร การ
ประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน การเฝาระวังทางโภชนาการ การใหโภชนาการศึกษา
ในชุมชนปญหาสภาวะโภชนาการของประเทศไทย นโยบายและแผนโภชนาการของ
ประเทศไทย
PB 3522 ประชากรศาสตร
2(2/2-0-0)
(Demography)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต ของประชากรศาสตร ขอมูลประชากร องคประกอบใน
การวิเคราะหประชากร เทคนิคการวิเคราะหดานประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร
การเจริญพันธุ การตาย การยายถิ่น ปญหาและนโยบาย และการแกไขปญหาประชากร
ของประเทศไทย
PB 3533 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นตน
3(3/3-0-0)
(Basic Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการระบุ ประเมิน และควบคุมปจจัย
เสี่ยงและสิ่งคุกคามทางสุขภาพจากการทำงาน หลักการปองกันอุบัติเหตุ โรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพและแนวทางในการปองกันแกไข มาตรการปองกันดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
6(0-0-6/18)
(Practice of Community Public Health based
Community Health Promotion)
Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชนในสถานบริการสุขภาพที่
เกี่ยวของการศึกษาชุมชนการฝกปฏิบัติดานการสงเสริมสุขภาพดานการวางแผน ดาน
ประสานงาน และดานบริการในงานสาธารณสุข
PB 4353 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
3(2/2-1/3-0)
(Research in Occupational and Public Health)
Prerequisite:ST2003
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยการทำโครงการ
วิจัยในงานสาธารณสุขหรือวิจัยดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดำเนินการวิจัย
และเขียนรายงานผลการวิจัย
PB 4552เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน
2(2/2-0-0)
(Economics for Community Public Health)
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข การใหบริการทางสาธารณสุข อุปสงคและอุปทานตอการบริการสุขภาพ
การประเมินทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหตนทุนและผลไดทางเศรษฐศาสตรในการ
ใหบริการสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากรสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการงานดานสาธารณสุขการประยุกตใชหลักการทาง
เศรษฐศาสตรในการจัดการสุขภาพ
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คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2563

PH 1133 ฟสิกส
3(3/3-0-0)
(Physics)
Prerequisite : MA 1103
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น กลศาสตรของของไหล ไฟฟา แมเหล็ก
ทัศนศาสตร ควอนตัมฟสิกส กัมมันตภาพรังสี
PH 1171 ปฏิบัติการฟสิกส
1(0-1/3-0)
(Physics Laboratory)
Corequisite : PH 1133
เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองไดอยางถูกตอง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกรง สมบัติของของเหลว การเกิดคลื่นนิ่ง การปลดปลอยสาร
กัมมันตรังสี การใชอุปกรณในการวัดปริมาณทางไฟฟาเบื้องตน พลังงานไฟฟากระแส
สลับในชีวิตประจำวัน การแทรกสอดของแสง และการใชเครื่องจับสัญญาณไฟฟา
PH 1203 ฟสิกสกับการจัดการในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Physics and Hospital Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เพื่อศึกษาการเคลื่อนยายวัตถุ การใชประโยชนและอนุรักษพลังงานในรูปแบบ
ตางๆ อุณหภูมิและความรอนภายในตัวอาคาร ความเขมเสียงและการสั่นสะเทือน ระบบ
สองสวาง หลักการทำงาน วิธีใช และการแกไขปญหาเบื้องตนของอุปกรณไฟฟา รังสี
การปองกันและการกำจัดวัตถุอันตราย ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบของไหล
PH 2132 ฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ
2(2/2-0-0)
(Basic Physics for Physical Science)
Prerequisite :MA 1103 or 1013 or MA 1003
บทนำฟสิกสเบื้องตนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ สภาพสมดุล พลังงาน ความรอน
ความยืดหยุน แสงและเสียง ของไหล ไฟฟา และกัมมันตภาพรังสี

PH 2161 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ
1(0-1/3-0)
(Basic Physics for Physical Science Laboratory)
Co-requisite :PH 2132
เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองไดอยางถูกตอง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของไหล ปรากฎการณเสียงและแสง สมบัติไฟฟา
เบื้องตน การใชอุปกรณในการวัดปริมาณทางไฟฟาเบื้องตน การวัดและการคำนวณคา
ไฟฟากระแสสลับในชีวิตประจำวัน และการใชอุปกรณในการวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีเบื้องตน
PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Physiology for Health Science)
วิชาบังคับกอน: BI 1012 ชีววิทยา
ศึกษาหนาที่และกลไกการทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย การ
ทำงานของเซลลในเนื้อเยื่อ การควบคุมสมดุลของระบบในรางกายในสภาวะปกติ
ST 2003 ชีวสถิติ
3(3/3-0-0)
(Biostatistics)
Prerequisite : MA 1003 or MA 1013 or MA 1043 or MA 1103
ความหมายของชีวสถิติ ประโยชนและบทบาทของชีวสถิติ การจัดการขอมูล
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ประเภทของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติอนุมานสถิติชีพ การสรุปและแปลผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Statistical Analysis for Health Care)
วิชาบังคับกอน : MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา สถิติการเกิด-ตาย (Vital Statistics) และตารางชีพ (Life
Table)

