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 ผลิตบุคลากรเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและรับผิดชอบตอปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ โดยการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพ มุงเนนใหมีการนำความรูมาใชในการบริหาร
จัดการทางดานการสงเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมและปองกันการ
ออกแบบสภาวะการทำงานและสิ่งแวดลอมในการทำงานของผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ ใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน และมีความปลอดภัยทั้งตอสุขภาพและทรัพยสิน อันจะสงผลใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี 
รวมถึงประโยชนที่จะสงผลตอผูประกอบการไดมากขึ้น 

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
   1.  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพดานอาชีอนามัย 
ความปลอดภัยและสาธารณสุข
 2.  มีความรูความเขาใจ และประยุกตใชหลักการสำหรับคาดการณ สืบคน ประเมินและควบคุมอันตรายจากการ
ทำงานตามมาตรฐานวิชาการ และมีความรูดานกฎหมาย มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับชาติและ
สากล หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
 3.  มีความรูความเขาใจ และประยุกตใชหลักการตระหนัก ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมใน
การทำงาน เลือกและประยุกตใชเทคนิคระบบการจัดการที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
การทำงานตามมาตรฐานวิชาการ และประยุกตองคความรูนำมาใชในการแกไขปญหาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
หรือสงเสริมในการทำงาน
 4.  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร เลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสาร
กับบุคคลกลุมตาง ๆ และสามารถสื่อสารดวยภาษาสากล เชน ภาษาอังกฤษ
 5.  มีบทบาททางวิชาการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและดานสาธารณสุข มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  147  หนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีน   ไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา        รายวิชา       หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 1001           การเตรียมสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ   0(0/4-0-0)      -       - 
CNF 001 to CNF 007  Chinese For Fun      0(0/2-0-0)      -       - 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ      22 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)       -       - 

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      8 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)       -       - 
GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล    2(2/2-0-0)       -       - 

ง. กลุมวิชาภาษา      6 หนวยกิต
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      8 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
GE 2002 ศาสตรแหงรัก     2(2/2-0-0)       -       -
GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม   2(2/2-0-0)       -       -
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       -
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2142 อาเซียนศึกษา        2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  147  หนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีน   ไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา        รายวิชา       หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 1001           การเตรียมสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ   0(0/4-0-0)      -       - 
CNF 001 to CNF 007  Chinese For Fun      0(0/2-0-0)      -       - 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ      22 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)       -       - 

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      8 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)       -       - 
GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล    2(2/2-0-0)       -       - 

ง. กลุมวิชาภาษา      6 หนวยกิต
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      8 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
GE 2002 ศาสตรแหงรัก     2(2/2-0-0)       -       -
GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม   2(2/2-0-0)       -       -
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       -
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2142 อาเซียนศึกษา        2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 2202 กฎหมายกับสังคม       2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2213 วัยใส ใจสะอาด     3(3/3-0-0)       -       - 
GE 2223 เขตทางทะเล     3(3/3-0-0)       -       - 
  และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง         -       - 

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 

ง. กลุมวิชาภาษา   
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา  111 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  28 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AN 2292 กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(1/1-1/3-0) BI 1012 or BI 1042 or BI 1043   -
                       or BI 1053
BH 2382 หลักชีวเคมี     2(2/2-0-0)    BI 1012 และ CH 1442       -
BI 1012  ชีววิทยา      2(2/2-0-0)       -       - 
BI 1041  ปฏิบัติการชีววิทยา    1(0-1/3-0)       -  BI 1012
CH 1483 เคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ   3(3/3-0-0)       -       -
CH 1491 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  1(0-1/3-0)       -  CH 1483  
EG 5113 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
EG 5123 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          GE 1063       -
MA 1113 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน   3(3/3-0-0)       -       -
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน   3(2/2-1/3-0)    BI 1012 และ BI 1041       -
PH 2132 ฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ   2(2/2-0-0) MA 1103 or 1013 or MA 1003    -
PH 2161 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ  1(0-1/3-0)       -  PH 2132
PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2/2-0-0)          BI 1012       -
 2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตรสุขภาพ  30  หนวยกิต
 กลุมวิชาชีวสถิติหรือวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
PB 4353 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย  3(2/2-1/3-0)          ST2003       -
 กลุมวิชาวิทยาการระบาด หรือวิทยาการระบาดทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PB 3053 วิทยาการระบาด     3(3/3-0-0)          MI 2463       -
      กลุมวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
PB 2323 การบริหารงานสาธารณสุข    3(3/3-0-0)       -       - 
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     กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน  3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PB 2313 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3/3-0-0)       -       - 
      กลุมวิชาพฤติกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
PB 2333 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร   3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชาการปฐมพยาบาล 
PB 3343 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)       -       - 
     กลุมวิชาการปองกันควบคุมโรคและพิษภัยจากการทำงาน 
PB 2303 โรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อและการควบคุม  3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชาการฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ  
OH 4393 การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(0-0-3/30)   (อยางนอย 450 ชั่วโมง)

2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     53 หนวยกิต
 กลุมวิชาอาชีวอนามัย 
OH 3312 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1/1-1/2-0)       -       - 
OH 3322 ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทำงาน   2(1/1-1/2-0)       -       - 
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร     3(3/3-0-0)          OH 3242      -
OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม    3(3/3-0-0)          CH 1272       -   
 กลุมวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
OH 3013 สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน   3(3/3-0-0)       -       - 
OH 3242 ปจจัยมนุษยและการยศาสตร   2(2/2-0-0)   AN 2292 และ PS 2002       -
OH 3253 การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง   3(3/3-0-0)          ST 2003       -   
  ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
OH 3262 การฝกปฏิบัติเก็บและวิเคราะหตัวอยาง  2(0-2/6-0)          OH 3253      -  
  ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
OH 4362   เทคนิคการควบคุมทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)       -       - 
      กลุมวิชาความปลอดภัย 
OH 3032 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2/2-0-0)       -       - 
OH 4123 การปองกันอัคคีภัยและการตอบโตเหตุฉุกเฉิน 3(3/3-0-0)       -       - 
OH 4192 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง  2(2/2-0-0)       -       - 
OH 4223 ความปลอดภัยในการทำงาน    3(3/3-0-0)       -       - 
OH 4272 การบริหารงาน     2(2/2-0-0)       -       - 
  และการจัดองคกรดานความปลอดภัย
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      กลุมวิชาวิศวกรรมทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทคโนโลยีการควบคุมดานอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0)          PH 2132       - 
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)          PH 2132       -
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม  3(3/3-0-0)          OH 3023      -
 กลุมวิชากฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
OH 3333 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(3/3-0-0)       -       - 
OH 3343 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย   3(3/3-0-0)       -       - 
  และความปลอดภัย 
      กลุมวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม     2(2/2-0-0)       -       - 
OH 4353 ระบบสารสนเทศและการนำเสนอผลงาน  3(2/2-1/1-0)       -       - 
  ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
OH 3373  ความปลอดภัยในคลังสินคาและการขนสง  3(3/3-0-0)       -       - 
OH 3383 การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย 3(3/3-0-0)       -       - 

     กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ   3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน  3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PB 2313 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3/3-0-0)       -       - 
      กลุมวิชาพฤติกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
PB 2333 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร   3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชาการปฐมพยาบาล 
PB 3343 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)       -       - 
     กลุมวิชาการปองกันควบคุมโรคและพิษภัยจากการทำงาน 
PB 2303 โรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อและการควบคุม  3(3/3-0-0)       -       - 
     กลุมวิชาการฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ  
OH 4393 การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(0-0-3/30)   (อยางนอย 450 ชั่วโมง)

2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     53 หนวยกิต
 กลุมวิชาอาชีวอนามัย 
OH 3312 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1/1-1/2-0)       -       - 
OH 3322 ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทำงาน   2(1/1-1/2-0)       -       - 
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร     3(3/3-0-0)          OH 3242      -
OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม    3(3/3-0-0)          CH 1272       -   
 กลุมวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
OH 3013 สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน   3(3/3-0-0)       -       - 
OH 3242 ปจจัยมนุษยและการยศาสตร   2(2/2-0-0)   AN 2292 และ PS 2002       -
OH 3253 การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง   3(3/3-0-0)          ST 2003       -   
  ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
OH 3262 การฝกปฏิบัติเก็บและวิเคราะหตัวอยาง  2(0-2/6-0)          OH 3253      -  
  ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
OH 4362   เทคนิคการควบคุมทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)       -       - 
      กลุมวิชาความปลอดภัย 
OH 3032 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2/2-0-0)       -       - 
OH 4123 การปองกันอัคคีภัยและการตอบโตเหตุฉุกเฉิน 3(3/3-0-0)       -       - 
OH 4192 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง  2(2/2-0-0)       -       - 
OH 4223 ความปลอดภัยในการทำงาน    3(3/3-0-0)       -       - 
OH 4272 การบริหารงาน     2(2/2-0-0)       -       - 
  และการจัดองคกรดานความปลอดภัย
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      กลุมวิชาวิศวกรรมทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทคโนโลยีการควบคุมดานอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0)          PH 2132       - 
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)          PH 2132       -
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม  3(3/3-0-0)          OH 3023      -
 กลุมวิชากฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
OH 3333 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(3/3-0-0)       -       - 
OH 3343 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย   3(3/3-0-0)       -       - 
  และความปลอดภัย 
      กลุมวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม     2(2/2-0-0)       -       - 
OH 4353 ระบบสารสนเทศและการนำเสนอผลงาน  3(2/2-1/1-0)       -       - 
  ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
OH 3373  ความปลอดภัยในคลังสินคาและการขนสง  3(3/3-0-0)       -       - 
OH 3383 การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย 3(3/3-0-0)       -       - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

BI 1012  ชีววิทยา     2(2/2-0-0)          -       -
BI 1041  ปฏิบัติการชีววิทยา   1(0-1/3-0)          -  BI 1012
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)     GE 1053      -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -       -
GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ    2(2/2-0-0)          -       -
GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล   2(2/2-0-0)          -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)          -       -
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ  3(3/3-0-0)          -       - 
GE………. กลุมวิชาเลือก (1)   2(2/2-0-0)           -       - 
….………… วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)          -       - 
CNF 002 Chinese For Fun ระดับ 2  0(0/2-0-0)          -       -
   รวม 22 หนวยกิต 28 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

CH 1483 เคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(3/3-0-0)          -       -
CH 1491 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)          -  CH 1483  
  สำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ              
GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค  2(2/2-0-0)          -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)          -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -       - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -       -
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน 3(3/3-0-0)          -       -
MA 1113 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน  3(3/3-0-0)          -       -
CNF 001 Chinese For Fun ระดับ 1  0(0/2-0-0)          -       -
   รวม 21 หนวยกิต 26 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre              Co

EG 5113 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063      -
PB 2303 โรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อและการควบคุม  3(3/3-0-0)          -       -
PB 2313 กฎหมายสาธารณสุข   3(3/3-0-0)          -       -
  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PB 2323 การบริหารงานสาธารณสุข   3(3/3-0-0)          -       -
PB 3053 วิทยาการระบาด    3(3/3-0-0)     MI 2463      -
PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2/2-0-0)     BI 1012      -
GE………. กลุมวิชาเลือก (4)   2(2/2-0-0)           -       - 
CNF 004 Chinese For Fun ระดับ 4  0(0/2-0-0)          -       -
EG 1001 การเตรียมสอบความสามารถ  0(0/4-0-0)          -       -
  ทางภาษาอังกฤษ
    รวม 19 หนวยกิต 25 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

AN 2292 กายวิภาคศาสตร    2(1/1-1/3-0)  BI 1012 or BI 1042      - 
  สำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ          or BI 1043 or BI 1053
BH 2382 หลักชีวเคมี    2(2/2-0-0)    BI 1012 และ CH 1442    -
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041      -
PH 2132 ฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ  2(2/2-0-0)      MA 1103 or 1013       -
          or MA 1003
PH 2161 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตนทางกายภาพ 1(0-1/3-0)          -  PH 2132
PB 2333 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  3(3/3-0-0)          -       - 
GE………. กลุมวิชาเลือก (2)   2(2/2-0-0)           -       - 
GE………. กลุมวิชาเลือก (3)   2(2/2-0-0)           -       - 
CNF 003 Chinese For Fun ระดับ 3  0(0/2-0-0)          -       -
    รวม 17 หนวยกิต 25 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

OH 4043 อาชีวเวชศาสตร    3(3/3-0-0)     OH 3242      -
OH 3322 ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทำงาน  2(1/1-1/2-0)          -       -
OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม    3(3/3-0-0)     CH 1272      - 
OH 3333 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3/3-0-0)          -       -
OH 3253 การเก็บและการวิเคราะหตัวอยาง  3(3/3-0-0)     ST 2003      -
  ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
OH 3262 การฝกปฏิบัติเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 2(0-2/6-0)     OH 3253      -
  ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
OH 3343 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย  3(3/3-0-0)          -       - 
  และความปลอดภัย
…..…..  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)          -       -
CNF 006 Chinese For Fun ระดับ 6  0(0/2-0-0)          -       -
    รวม 22 หนวยกิต 29 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

EG 5123 การอานและการเขียน   3(3/3-0-0)     GE 1063      -
  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
PB 3343 การปฐมพยาบาลและบำบัดโรคเบื้องตน 3(2/2-1/2-0)          -       -
OH 3013 สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน  3(3/3-0-0)          -       -
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2/2-1/3-0)     PH 2132      -
OH 3032 กระบวนการผลิต    2(2/2-0-0)          -       -
  ทางอุตสาหกรรมและอันตราย
OH 3242 ปจจัยมนุษยและการยศาสตร  2(2/2-0-0)  AN 2292 และ PS 2002    -
OH 4223 ความปลอดภัยในการทำงาน  3(3/3-0-0)          -       -
OH 3312 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1/1-1/2-0)          -       -
CNF 005 Chinese For Fun ระดับ 5  0(0/2-0-0)          -       -
    รวม 21 หนวยกิต 27 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

OH 4393 การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย  3(0-0-3/30)    นักศึกษาที่เรียนผาน         -
  และความปลอดภัย         ทุกวิชาในหลักสูตรแลวหรือ
            โดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
   รวม 3 หนวยกิต 30 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัย   2(2/2-0-0)     PH 2132      -
  ในโรงงานอุตสาหกรรม 
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)     OH 3023      -
OH 4123 การปองกันอัคคีภัย   3(3/3-0-0)          -       -
  และการตอบโตเหตุฉุกเฉิน   
OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม   2(2/2-0-0)          -       -
OH 4192 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2(2/2-0-0)          -       -  
OH 4272 การบริหารและการจัดองคกร  2(2/2-0-0)          -       -
  ดานความปลอดภัย 
OH 4353 ระบบสารสนเทศและการนำเสนอผลงาน 3(2/2-1/3-0)     ST2003      -
  ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OH 4362 เทคนิคการควบคุม   2(2/2-0-0)          -       -
  ทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
PB 4353 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 3(2/2-1/1-0)          -       -
CNF 0007 Chinese For Fun ระดับ 7  0(0/2-0-0)          -       - 
   รวม 22 หนวยกิต 26 ชั่วโมง/สัปดาห



12
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565



13

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล)
             : วท.บ. (การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Science Hospital Medical Records
     and Medical Statistics Management) 
    : B.Sc. (Hospital Medical Records 
     and Medical Statistics Management)

  

คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

ปรัชญาของหลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล  มุงสราง
นักเวชระเบียนและเวชสถิติใหมีความรูความเชี่ยวชาญควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประยุกตใชความรูดานเวชระเบียน เวชสถิติ สถิติ วิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนางานเวชระเบียนและเวชสถิติ 

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
   1.  สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานดานเวชระเบียนและเวชสถิติ โดยประยุกตความรูดานเวชระเบียน สถิติ 
      วิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุข และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับดานเวชระเบียนและเวชสถิติ
 2.  สามารถวิเคราะห และประยุกตความรูทางดานเวชระเบียนและเวชสถิติ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ
      หนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการดานเวชระเบียนและเวชสถิติ วิเคราะหและประมวลขอมูล
     ดานเวชระเบียนและเวชสถิติ
 4.  มีทักษะการใหรหัสโรค รหัสหัตถการและการผาตัด และการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล 
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  126  หนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีน   ไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา        รายวิชา       หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 1001           การเตรียมสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ   0(0/4-0-0)      -       - 
CNF 001 to CNF 007  Chinese For Fun      0(0/2-0-0)      -       - 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ      22 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)       -       - 

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      8 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)       -       - 
GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล    2(2/2-0-0)       -       - 

ง. กลุมวิชาภาษา      6 หนวยกิต
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      8 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร   
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
GE 2002 ศาสตรแหงรัก     2(2/2-0-0)       -       -
GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม   2(2/2-0-0)       -       -
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       -
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
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 2213     วัยใสสะอาด                3(3/3-0-0)       -       - 
GE 2223 เขตทางทะเล     3(3/3-0-0)       -       - 
  และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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2(2/2-0-0) - -
      ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
   ในชีวิตประจำวัน 
     ง. กลุมวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       -
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       -

2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา  90 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน     41 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)       -       -
EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE1063       -
HM 1682 การจัดการโรงพยาบาล    2(2/2-0-0)       -       -
HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)       -       -
HM 2692 ศัพททางการแพทย 1    2(2/2-0-0)       -       -
HM 2712 ศัพททางการแพทย 2    2(2/2-0-0)       -       -
HM 2733 หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกต  3(3/3-0-0)       -       -
  ใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาล  3(2/2-1/2-0)       -       -
  และงานบริการสุขภาพ 
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ    3(3/3-0-0)       -       -
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน            3(2/2-1/3-0)      BI 1012, BI 1041      -
PB 2562 ระบบสุขภาพ     2(2/2-0-0)       -       -
PB 2572 วิทยาการระบาด     2(2/2-0-0)       -       -
PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2/2-0-0)          BI 1012       -
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ  3(3/3-0-0)          MA 1073      -
 2.2 กลุมวิชาเอก       49  หนวยกิต
HM 2703 หลักการพื้นฐานงานเวชระเบียน   3(3/3-0-0)       -       -
HM 2722 หลักการวิเคราะหและสังเคราะห   2(2/2-0-0)       -       -
  ขอมูลผูปวยในเวชระเบียน 
HM 3743 การใหรหัสโรค 1     3(3/3-0-0)       -       -
HM 3753 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 1   3(3/3-0-0)       -       -
HM 3763 การใหรหัสโรค 2     3(3/3-0-0)       -       -
HM 3773 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 2   3(3/3-0-0)       -       -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
HM 3782 การบริหารกองทุนประกันสุขภาพ   2(2/2-0-0)       -       -
  และคาใชจายบริการทางการแพทย 
HM 3792 สถิติพื้นฐานและสถิติชีพ      2(2/2-0-0)          ST 2013       -
HM 3803     การใชโปรแกรมสำหรับการจัดการ   3(3/3-0-0)       -       -
  ขอมูลในงานเวชสถิติ 
HM 3813 เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูลเวชระเบียน  3(2/2-1/2-0)       -       -
HM 4176 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)         นศ.ชั้นปที่ 4      -
HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล  3(2/2-1/2-0)          ST 2013       -
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน    3(3/3-0-0)       -       -
HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ 2(2/2-0-0)       -       -
HM 4823 หลักการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 3(3/3-0-0)  HM 3763, HM 3773      -
HM 4833    สถิติวิเคราะห     3(3/3-0-0)          HM 3792      -
HM 4842 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมเวชระเบียน 2(2/2-0-0)       -       -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต
     ใหนักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได
ตามความสนใจ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre           Co

BI 1012  ชีววิทยา     2(2/2-0-0)          -       -
BI 1041  ปฏิบัติการชีววิทยา   1(0-1/3-0)          -     BI 1012
CNF 002 Chinese For Fun 2   0(2/2-0-0)          -       -
EG 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน       0(4/4-0-0)          -       -
GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ    2(2/2-0-0)          -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -       -
HM 2703 หลักการพื้นฐานงานเวชระเบียน  3(3/3-0-0)          -       -
……...  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)  2(2/2-0-0)          -       -
……...  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)  2(2/2-0-0)          -       -
    รวม 16 หนวยกิต  24 ชั่วโมงตอสัปดาห   

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

CNF 001 Chinese For Fun 1   0(2/2-0-0)          -       -
GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค  2(2/2-0-0)          -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)          -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -       -
GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล      2(2/2-0-0)          -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(2/2-0-0)          -       -
HM 1682 การจัดการโรงพยาบาล   2(2/2-0-0)          -       -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ   3(3/3-0-0)          -       -
    รวม  18 หนวยกิต   22 ชั่วโมง/สัปดาห   
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co
3(3/3-0-0) - -
CNF 004 Chinese For Fun 4   0(2/2-0-0)          -       -
HM 2712 ศัพททางการแพทย 2   2(2/2-0-0)          -       -
HM 2722 หลักการวิเคราะหและสังเคราะห  2(2/2-0-0)          -       -
  ขอมูลผูปวยในเวชระเบียน 
HM 2733 หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใช 3(3/3-0-0)          -       -
  เครื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
PB 2572 วิทยาการระบาด    2(2/2-0-0)          -       -
PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2/2-0-0)      BI 1012      -
...  ...…… วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)  2(2/2-0-0)          -       -
...  ...…… เลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)          -       -
    รวม 16 หนวยกิต   16 ชั่วโมงตอสัปดาห   

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

CNF 003 Chinese For Fun 3   0(2/2-0-0)          -       -  
AN 2003 สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร  3(2/2-1/3-0)      BI 1012      -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)      GE 1053      -
HM 2692 ศัพททางการแพทย 1   2(2/2-0-0)          -       -
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0) BI 1012, BI 1041    -
PB 2562 ระบบสุขภาพ    2(2/2-0-0)          -       -
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ     3(3/3-0-0)      MA 1073      -
...  ...…… วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)  2(2/2-0-0)          -       -
    รวม  18 หนวยกิต  25 ชั่วโมง/สัปดาห   
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre          Co

CNF 006 Chinese For Fun 6   0(2/2-0-0)          -       -
HM 3763 การใหรหัสโรค 2    3(3/3-0-0)          -       -
HM 3773 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 2  3(3/3-0-0)          -       -
HM 3782 การบริหารกองทุนประกันสุขภาพ  2(2/2-0-0)          -       -
  และคาใชจายบริการทางการแพทย 
HM 3792 สถิติพื้นฐานและสถิติชีพ   2(2/2-0-0)      ST 2013      -
HM 3803 การใชโปรแกรมสำหรับการจัดการขอมูล 3(3/3-0-0)          -       -
  ในงานเวชสถิติ 
HM 3813 เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูลเวชระเบียน 3(2/2-1/2-0)          -       -
    รวม 16 หนวยกิต  17 ชั่วโมงตอสัปดาห   

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

CNF 005 Chinese For Fun 5   0(2/2-0-0)          -       -
EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          -       -
HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข  2(2/2-0-0)          -       -
  และโรงพยาบาล 
HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาล  3(2/2-1/2-0)          -       -
  และงานบริการสุขภาพ
HM 3743 การใหรหัสโรค 1    3(3/3-0-0)          -       -
HM 3753 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 1  3(3/3-0-0)          -       -
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน    3(3/3-0-0)          -       -
……  ……. เลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)          -       -
    รวม 20  หนวยกิต  21 ชั่วโมงตอสัปดาห   
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

HM 4176 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40) สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4       -
    รวม 6 หนวยกิต   40 ชั่วโมงตอสัปดาห  

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

CNF 007 Chinese For Fun 7   0(2/2-0-0)          -       -
EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)      GE 1063      -
HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล  3(2/2-1/2-0)      ST 2013      -
HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม   2(2/2-0-0)          -       -
  และน้ำหนักสัมพัทธ 
HM 4823 หลักการตรวจสอบคุณภาพ  3(3/3-0-0)    HM 3763, HM3773    - 
  รหัสโรคและหัตถการ 
HM 4833 สถิติวิเคราะห    3(3/3-0-0)      HM 3792      -
HM 4842 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส   2(2/2-0-0)          -       -
  และนวัตกรรมเวชระเบียน 
    รวม 16 หนวยกิต  17 ชั่วโมงตอสัปดาห   
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ปรัชญาของหลักสูตร

 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เปนบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การจัดการขอมูลสุขภาพเพ่ือดูแลสุขภาพของชุมชนรวมถึงผูสูงอายุ และเปนบัณฑิตท่ีมีความรูควบคูคุณธรรมและพรอมรับใชสังคม

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
   1.  มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทักษะความพรอมดานสังคมท่ีจำเปนตอการทำงาน
และการใชชีวิตในอนาคต
 2.  มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
 3.  มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามพรบ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
ไดแก มาตรฐานวิชาชีพดานความรู มาตรฐานวิชาชีพดานทักษะและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพดานการปฺฏิบัติงาน 
และมาตรฐานวิชาชีพดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
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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)       -       - 
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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)       -       - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา  102 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   30 หนวยกิต

 ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาตร
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
BI 1012  ชีววิทยา      2(2/2-0-0)       -       -
BI 1041  ปฏิบัติชีววิทยา     1(0-1/3-0)       -  BI 1012
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี     1(0-1/3-0)       -  CH 1233 or CH 1332
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)       -       -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ    3(3/3-0-0)       -       -
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน   3(2/2-1/3-0)  BI 1012 และ BI 1041      -
 ข. กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
EG 5433 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)       -       -
EG 5443 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)       -       -
AN 2292 กายวิภาคศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(1/1-1/3-0)  BI 1012 orBI 1042      -
                   orBI 1043 orBI 1053
PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2/2-0-0)           BI 1012       -
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      Prerequisite    Co-requisite
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)       -       -

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)       -       -
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre           Co

BI 1012  ชีววิทยา     2(2/2-0-0)          -       -
BI 1041  ปฏิบัติการชีววิทยา   1(0-1/3-0)          -  BI 1012
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี    1(0-1/3-0)          -   CH 1233 orCH 1332
CH 1332 เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)          -       -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -       -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)      GE 1053          -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)          -       -
GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)  2(2/2-0-0)          -       -
.............  วิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)          -       -
   รวม 19 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)          -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)          -       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -       -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)          -       --
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -       -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ   3(3/3-0-0)          -       -
   รวม 18 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre              Co

PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2/2-0-0)      BI 1012            -
EG 5443 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          -         -
PB 2343 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  3(3/3-0-0)          -         -
PB 2463 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข  3(3/3-0-0)      MI 2463            -
PB 2473 การปฐมพยาบาลเบื้องตนในชุมชน  3(2/2-1/2-0)          -         -
CU 2032 การอนามัยชุมชน    2(2/2-0-0)          -         -
.............  วิชาเลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)          -         -
    รวม 19 หนวยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)  1(0-1/2-0)          -         -
AN 2292 กายวิภาคศาสตรสำหรับ   2(1/1-1/3-0)    BI 1012 orBI 1042     - 
  วิทยาศาสตรสุขภาพ             orBI 1043 orBI 1053
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0)   BI 1012 และ BI 1041   - 
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0)      MA 1073            -
EG 5433 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)          -         -
PB 2443 การบริหารสาธารณสุข   3(3/3-0-0)          -         -
PB 2453 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณ 3(3/3-0-0)          -         -
  วิชาชีพ
    รวม 18 หนวยกิต 23 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

PB 3546 การฝกปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ 6(0-0-6/18)          -         -
  ในชุมชน 
    รวม 6 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

PB 3512 โภชนาการ    2(2/2-0-0)          -         -
PB 3522 ประชากรศาสตร    2(2/2-0-0)          -         -
PB 3533 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นตน 3(3/3-0-0)          -         -
CU 3063 เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข  3(3/3-0-0)          -         -
CU 3072 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  2(2/2-0-0)          -         -
CU 3082 การจัดการดานสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉิน 2(2/2-0-0)          -         -
CU 3092 เวชระเบียนในงานสาธารณสุข  2(2/2-0-0)          -         -
CU 3102 การสื่อสารดานสุขภาพชุมชน  2(2/2-0-0)          -         -
    รวม 18 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)  2(2/2-0-0)          -         -
PB 3482 สุขภาพจิตชุมชน    2(2/2-0-0)          -         -
PB 3493 อนามัยสิ่งแวดลอมในงานสาธารณสุข 3(2/2-1/3-0)          -         -
PB 3503 หลักการปองกันและควบคุม  3(3/3-0-0)          -         -
  โรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ
CU 3043 การประเมินผลกระทบสุขภาพ  3(3/3-0-0)          -         -
  และการประเมินความเสี่ยงในงานสาธารณสุขชุมชน
CU 3052 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนำโรค 2(2/2-0-0)          -         -
CU 3172 อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว 2(2/2-0-0)          -         -
    รวม 17 หนวยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

CU 4154 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 4(0-0-4/12)          -         -
CU 4164 การฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล 4(0-0-4/12)          -         -
  เบื้องตน 
    รวม 8 หนวยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

GE ......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)  2(2/2-0-0)          -         -
PB 4552 เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน 2(2/2-0-0)          -         -
CU 4113 การฟนฟูสุขภาพผูปวยและผูสูงอายุ  3(3/3-0-0)          -         -
CU 4123 การบำบัดโรคเบื้องตน   3(2/2-1/2-0)          -         -
CU 4132 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข  2(2/2-0-0)      ST 2013            -
CU 4181 โครงงานวิจัยในงานสาธารณสุข  1(0-1/3-0)          -         -
CU 4142 ระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพ  2(2/2-0-0)          -         -
    รวม 15 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห
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ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการทำงานของฝายแพทย  ฝายพยาบาล และฝายบริหาร รวมถึงตอบสนองความตองการของผูรับ
บริการในโรงพยาบาล บุคลากรที่ทำหนาที่สนับสนุนบริการทางการแพทยจำเปนตองมีความรู  มีความสามารถมีทักษะในการ
ดำเนินงานสนับสนุนการบริการทางการแพทยใหดำเนินไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนบัณฑิตที่มีความรูควบคู
คุณธรรมและพรอมรับใชสังคม 

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
   1.  เพื่อใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลรวมทั้งสถานประกอบการ   
ท่ีเก่ียวของได
 2.   เพ่ือใหบัณฑิตประยุกตความรูดานเลขานุการ ดานสุขภาพ ดานการจัดการโรงพยาบาล และการบริการทางการแพทย 
กับงานดานสันบสนุนบริการทางการแพทยได
 3.   เพ่ือใหบัณฑิตสามารถใชภาษาจีนกับงานสนับสนุนบริการทางการแพทยได

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
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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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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)       -       - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา  91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน   36 หนวยกิต

 ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาตร
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CN 1113  ภาษาจีน 1     3(3/3-0-0)        -       - 
CN 1123  ภาษาจีน 2     3(3/3-0-0)          CN 1113       -
CN 1213    การฟง–พูดภาษาจีน    3(3/3-0-0)        -       - 
CN 2113  ภาษาจีน 3     3(3/3-0-0)          CN 1123       -
CN 2123    ภาษาจีน 4     3(3/3-0-0)          CN 2113       -
CN 2213    การสนทนาภาษาจีน 1     3(3/3-0-0)          CN 1213       -
CN 2223    การสนทนาภาษาจีน 2    3(3/3-0-0)          CN 2213       -
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)        -       - 
MG 1303  องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)        -       - 
ST 2013  การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ         3(3/3-0-0)          MA 1073      -
          ข. กลุมวิชาเอก                55   หนวยกิต
CN 3503  ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน   3(3/3-0-0)          CN 1123       -
CN 3843  ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ       3(3/3-0-0)          CN 2223       -
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)          CN 1123       -
MC 3123  การวิจัยดานบริการทางการแพทย   3(2/2-1/2-0)          ST 2013       -
MC 3133    ผูนำและการทำงานเปนทีม   3(3/3-0-0)        -       - 
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
MC 3143 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3/3-0-0)        -       - 
MC 3153    เวชสถิติสำหรับบริการทางการแพทย  3(3/3-0-0)          -       - 
MC 4166 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40) *  สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4      -
MC 4174 การฝกปฏิบัติงานดานการบริการทางการแพทย 4(0-0-4/16)**        -       - 
MC 4182    สัมมนาทางการบริการทางการแพทย  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 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre           Co

CN 1123 ภาษาจีน 2    3(3/3-0-0)      CN 1113      -
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1   3(3/3-0-0)      CN 1213      -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)  -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)  -       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)  -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)  -       -
MC 2013 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงพยาบาล  3(3/3-0-0)  -       -
  และงานบริการทางการแพทย
……......... วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1)  2(2/2-0-0)  -       -
……....  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)  1(.............)  -       -
   รวม 20 หนวยกิต จำนวน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

CN 1113 ภาษาจีน 1    3(3/3-0-0)  -       -
CN 1213 การฟง – พูดภาษาจีน   3(3/3-0-0)  -       -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)  -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)  -       -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)  -       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)  -       -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ   3(3/3-0-0)  -       -
   รวม 19 หนวยกิต จำนวน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

CN 2123 ภาษาจีน 4    3(3/3-0-0)      CN 2113      -
CN 3503 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน  3(3/3-0-0)      CN 1123      -
MC 2023 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือ 3(3/3-0-0)  -       -
  ดูแลบุคคล
MC 2033 ศัพททางการแพทยสำหรับบริการ  3(3/3-0-0)  -       -
  ทางการแพทย
MC 2043 การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 3(3/3-0-0)  -       -
  ในงานบริการทางการแพทย
MC 2053 กฎหมายสำหรับการบริการทางการแพทย 3(3/3-0-0)  -       -
...…….  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (4)  2(2/2-0-0)  -       -
    รวม 20 หนวยกิตจำนวน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

CN 2113 ภาษาจีน 3    3(3/3-0-0)      CN 1123      -
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2   3(3/3-0-0)      CN 2213      -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)      GE 1053      -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)  -       -
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)  -       -
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0)      MA 1073      -
MC 3063   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการ  3(3/3-0-0)  -       -
  ในหนวยบริการสุขภาพ  
……....  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3)  2(2/2-0-0)  -       -
    รวม 22 หนวยกิต จำนวน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)      GE 1063      -
MC 3102 ระบบสารสนเทศสุขภาพบริการและคลินิก 2(/2-0-0)  -       -
MC 3113 ภาษาจีนสำหรับงานผูชวยแพทย  3(3/3-0-0)      CN 1123      -
MC 3123 การวิจัยดานบริการทางการแพทย  3(2/2-1/2-0)      ST 2013      -
MC 3133 ผูนำและการทำงานเปนทีม   3(3/3-0-0)  -       -
MC 3143 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3/3-0-0)  -       -
MC 3153 เวชสถิติสำหรับบริการทางการแพทย 3(3/3-0-0)  -       -
    รวม 20 หนวยกิต จำนวน 19 ชั่วโมงตอสัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

CN 3843 ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ  3(3/3-0-0)      CN 2223      -
EG 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน 0(0/3-0-0)        -      -
EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)      GE 1063      -
MC 3073 หลักการเลขานุการทางการแพทย  3(3/3-0-0)  -       -
  และงานสารบรรณ
MC 3083 การจัดการระบบสารสนเทศ  3(3/3-0-0)  -       -
  สำหรับบริการทางการแพทย
MC 3092 การจัดประชุมสำหรับบริการทางการแพทย 2(2/2-0-0)  -       -
………….  เลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)  -       -
………….  เลือกเสรี (2)    3(3/3-0-0)  -       -
    รวม 20  หนวยกิต จำนวน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre           Co

MC 4166 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)  สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 -
    รวม 6 หนวยกิต จำนวน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห
  หรือ
MC 4174 การฝกปฏิบัติงานดานการบริการ  4(0-0-4/16)  -       -
  ทางการแพทย 
MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย 2(0-2/4-0)  -   -
    รวม 6 หนวยกิต  จำนวน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห



คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
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1. อาจารยดวงหทัย  แสงสวาง       คณบดี  
  • วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ม.บูรพา
 2. ดร.อมรรัตน  ลือนาม    รองคณบดี
  • วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  • ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ขอนแกน 

1. ดร.ชัญญา  เจียมใจ
  • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
    สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล
  • วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร) 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. อาจารยสุรวิทย นันตะพร
  • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
    ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
  • วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.บูรพา
   • ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.บูรพา 

1. ผศ.ตวงพร  กตัญุตานนท 
  • ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
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  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)  ม.มหิดล 
2. ดร.นิลาวรรณ งามขำ
  • วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • บธ.ม. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.คริสเตียน
3. ผศ.อโนทัย  ผลิตนนทเกียรติ
  • พย.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  • พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ  
    วพ.โรงพยาบาลโรคทรวงอก
4. ดร.ภัทรพร  ยุบลพันธ
  • วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) 
    เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
    ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ศศ.บ. (สังคมศาสตรการแพทยและการสาธารณสุข) 
    ม.มหิดล  
  • ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) International Program
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 5. ดร.อมรรัตน  ลือนาม   
  • วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  • ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ขอนแกน 

1. ผศ.ดร.วรางคณา  วิเศษมณี ลี
 • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 • วท.ม. (อายุศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล
 • Ph.D. (Environmental Engineering and Management)
   สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
2. ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ
 • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 • วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล
 • ปร.ด. (กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3. ดร.อัญรินทรพิธา ภักดีสถิตย
 • วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตร
 • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตร
 • ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) ม.ธรรมศาสตร
4. ดร.กรรณิการ  แจงวิจารณ
  • วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยมอันดับ 2
    ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • M.Sc. (Environmental Engineering and Management)
   สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
  • Ph.D. (Environmental Technology) 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณาจารยสาธารณสุชศาสตรและส่ิงแวดลอม

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล



สายวิชาการสังกัดสวนกลาง

หลักสูตรการบริการทางการแพทย

5. ดร.ณัฏฐวี  ชั่งชัย      
  • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ขอนแกน
  • ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม) ม.ขอนแกน
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ม.บูรพา

1. อาจารยดวงหทัย  แสงสวาง   
  • วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ม.บูรพา
2. ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ
  • รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
  • วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.มหิดล
  • พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย
3. อาจารยวิภาวรรณ  เพ็งพานิช  
  • วท.ม. (สุขศึกษา) ม.เกษตรศาสตร 
  • วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
4. อาจารยภาสกรณ กลิ่นขวัญ 
  • คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
  • สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
  • วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) ม.เกษตรศาสตร

5. พจ.ธนกร  ชาญนุวงค
  • วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยม
    ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • พจ.ม. (การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต) 
    ม.การแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ

1. อาจารยอาภาภรณ บุลสถาพร 
  • วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอม
    เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท) ม.มหิดล 
  • Ph.D. (Environmental Technology) 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. อาจารยสุชาดา ยางเอน
  • วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยมอันดับ 2
    ม.ธรรมศาสตร
  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)  ม.เกษตรศาสตร
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คำอธิบายรายวิชา
AN 2003 สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร                          3(2/2-1/3-0)
 (Essential Human Anatomy)
Prerequisite :  BI 1012
 ความรูพื้นฐานและคำศัพททางกายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายมนุษย
เชิงระบบ ไดแก ระบบเนื้อเยื่อ ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดิน
ปสสาวะ ระบบสืบพันธ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ รวมทั้งการปฏิบัติการทาง
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

BH 2382 หลักชีวเคมี     2(2/2-0-0) 
 (Principal Biochemistry)
Prerequisite : BI 1012  และ  CH 1442 
 โครงสรางคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลรวมถึงบทบาทหนาที่และ   
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนโปรตีนกรดนิวคลิอิก
รวมถึงเอนไซม โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซมการแสดงออกของสารพันธุกรรมหลัก
ของพันธุวิศวกรรม

BI 1012 ชีววิทยา      2(2/2-0-0)
 (Biology)
Prerequisite : None
 การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดำรงชีวิตในเซลล ความ
สัมพันธระหวางสสาร พลังงาน การดำรงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้น
ฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และ
กระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม

BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา    1(0-1/3-0)
 (Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1012 ชีววิทยา
 ปฏิบัต ิทดลองเพื ่อใหนักศึกษามีประสบการณ และทักษะในการใช
กลองจุลทรรศน เพื่อกระตุนใหมีนิสัยเปนผูชางสังเกตซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการกอใหเกิด
การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

CH 1241 ปฏิบัติการเคมี     1(0-1/3-0)
 (Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1233 or CH 1332
 การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพแอนไอออน
และแคตไอออน สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรต
กรด-เบส จลศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ และการไทเทรตแบบรีดอกซ

CH 1272 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)
 (Basic Principles of Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1293 or CH 1332 or CH 1403
 การจำแนกสารตามหมูฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกช่ือการเตรียม และ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรียตางๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน 
แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธของกรดคารบอก
ซิลิก เอมีน และสารชีวโมเลกุล
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CH 1281 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0) 
 (Basic Principles of Organic 
 Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1442
 ปฏิบัติการเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การตกผลึกซ้ำ จุดเดือด
และการกล่ัน การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล 
ฟนอลอัลดีไฮดคีโตน กรดคารบอกซิลิกเอมีนไขมันและน้ำมัน สบูและผงซักฟอก และการ
วิเคราะหหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรีย

CH 1332 เคมีพ้ืนฐาน     2(2/2-0-0) 
 (Basic Chemistry)
Prerequisite : None
 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ จลนศาสตร
เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี

CH 1403 หลักเคมีพ้ืนฐาน     3(3/3-0-0)
 (Basic Principles of Chemistry)
Prerequisite : None 
 โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซอน ปริมาณ
สารสัมพันธแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลายสมดุลเคมีและกรด-เบส จลนศาสตร
เคมี เทอรโมเคมีเคมีส่ิงแวดลอมและเคมีนิวเคลียร

CH 1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน    1(0-1/3-0)
 (Basic Principles of Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1403
 ปริมาณสารสัมพันธแกสการวิเคราะหแบบคุณภาพแคตไอออนและแอนไอออน
สมดุลเคมีจลนศาสตรเคมีการวัด pH และสารละลายบัฟเฟอรการไทเทรตกรด-เบส และ
การไทเทรตแบบยอนกลับ

CH 1483 เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ        3(3/3-0-0)
 (Basic Chemistry for Health Science)
Prerequisite : None
 ปริมาณสารสัมพันธ ปฏิกิริยากรด-เบส สมดุลเคมี การจำแนกสารตามหมู
ฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
อินทรียตาง ๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร แอลดีไฮด 
คีโตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน และสารชีวโมเลกุล

CH 1491 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-1/3-0)
 (Laboratory in Basic Chemistry 
 for Health Science)
Corequisite : CH 1483
 การทดลองเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ การไทเทรตกรด-เบส สมดุลเคมี และ
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย ไดแก การตกผลึกซ้ำ จุดเดือด การก
ล่ัน และการสกัด รวมท้ังสมบัติทางเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล แอ
ลดีไฮด คีโตน คารบอกซิลิก เอมีน ไขมัน น้ำมัน สบู และการประยุกตใช

CN 1113 ภาษาจีน 1          3(3/3-0-0)
 (Chinese I)
Prerequisite : None
 คำศัพท วลี โครงสรางประโยคความเดียวและประโยคความรวมท่ีใชบอย ระบบ
ไวยากรณพ้ืนฐาน วิธีการเขียนและจดจำตัวอักษรจีน โดยเนนทักษะการพูด ฟง อาน เขียน
และการใชพจนานุกรมจีน-ไทย การศึกษาคำศัพทภาษาจีนไมนอยกวา 600 คำ



CN 1123 ภาษาจีน 2         3(3/3-0-0)
 (Chinese II)
Prerequisite : CN 1113 ภาษาจีน 1
 คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนท่ีใชบอย ระบบไวยากรณพ้ืนฐาน 
การศึกษาคำศัพทใหมภาษาจีนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 600 คำ

CN 1213 การฟง–พูดภาษาจีน    3(3/3-0-0)
 (Chinese Listening – Speaking)
Prerequisite : None 
 ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้องตน การฝกฝนโดยใชประโยคหรือบท
สนทนาสั้นๆ ที่สมมุติขึ้นจากสถานการณและโอกาสตางๆ การฝกฝนการฟงแลวพูดสรุป
ใจความสำคัญ

CN 2113 ภาษาจีน 3     3(3/3-0-0)
 (Chinese III)
Prerequisite : CN 1123 
 คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนที่ใชบอย ระบบไวยากรณจีน  โดย
เนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีน การศึกษาคำศัพทใหมเพิ่มขึ้น
ประมาณ 600 คำ

CN 2123 ภาษาจีน 4     3(3/3-0-0)
 (Chinese IV)
Prerequisite : CN 2113  
 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)
Prerequisite : CN 1213
 ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยฝกฝนจากบทสนทนาที ่สมมุติข ึ ้นจาก
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน  สำนวนและรูปประโยค

CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2    3(3/3-0-0)
       (Chinese Conversation II)
Prerequisite : CN 2213
 ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยเนนภาษาพูดและภาษาก่ึงทางการเปนหลัก ฝกฝน
จากบทสนทนาท่ีสมมุติข้ึนจากสถานการณตางๆ ฝกสรุปใจความจากเน้ือหาบทสนทนาท่ี
เรียน รวมท้ังการศึกษา คำศัพท สำนวนและรูปแบบประโยคท่ียาวและซับซอนข้ึน

CN3503 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน   3(3/3-0-0)
 (Chinese for the Office) 
Prerequisite :  CN 1123
 ศึกษาคำศัพทและสำนวนจีนซึ่งใชในสำนักงาน โครงสรางองคกร การเขียน
แผนงาน และหนาที่ของงานตำแหนงตางๆ การจัดเก็บแฟม รวมทั้งการจดบันทึก
รายงานการประชุม

CN 3843 ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ       3(3/3-0-0)
 (Chinese for Secretaries)
Prerequisite :  CN 2223
 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)
Prerequisite : None 
 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ  โปรแกรมประมวล
ผลคำ  โปรแกรมตารางการคำนวณ  โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน  โปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล  โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ  การประยุกตใชงานในชีวิต
ประจำวัน  หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

CU1013 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  3(3/3-0-0)
 และสิ่งแวดลอม 
 (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 การประชาสัมพันธ
และการใหความรูแกประชาชน จริยธรรมในงานคุมครองผูบริโภคทางสุขภาพ มาตรฐาน
การคุมครองผูบริโภค กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ นโยบายและการดำเนินงาน
ดานการคุมครองผูบริโภคทางดานสุขภาพของประเทศไทย

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

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 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 องคกรและหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการจัดการดาน
สาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

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 บทบาทและหนาที ่ของพอแมในการอบรมเลี ้ยงดูบุตรในแตละวัย
ครอบครัวสัมพันธ การดูแลสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และ
สิ่งแวดลอมภายในบาน การคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัว

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 4123 การบำบัดโรคเบื้องตน    3(2/2-1/2-0)
 (Primary Medical Care)
Prerequisite : None
 หลักการบำบัดโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค จาก
การซักประวัติ การตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบัติการ การสรางเสริม
ภูมิคุ มกัน การบำบัดเบื ้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม การชวยเหลือผู ปวยใน
ภาวะฉุกเฉินและการสงตอ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

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 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
 ฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื ้องตนในสถานบริการสุขภาพที่
เกี่ยวของ ฝกทักษะการดำเนินงานบริการคัดกรอง การรักษาพยาบาลเบื้องตน สอบสวน
สืบสวนโรค ติดตามผูปวยเพื่อการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
ฟนฟูสุขภาพ

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
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EG 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน   0(0/3-0-0)

 (English for Job Opportunities)
Prerequisite : None 

 เรียนรูคำศัพทและไวยากรณภาษาอังกฤษ ฝกฝนทักษะการฟง และ

การอานภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบริบทการ

ทำงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ TOEIC

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

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)
 (English Reading - Writing for Professional Purpose)
วิชาบังคับกอน : GE 1063 
 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  การอานจับใจความในภาษาอังกฤษ ทักษะ
การเขียนงาน โดยใชคำศัพทและสำนวนท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะใน
การเขียนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ

EG 5093 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0) 
 (English Listening – Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : None
 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ ทักษะการ
สนทนาการนำเสนอในท่ีประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอท่ีเก่ียวของ
กับภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5103 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0) 
 (English Reading– Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : None
 ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสารและบทความ
วิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน โดยใชศัพท 
สำนวนและหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

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

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

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

GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค     2(2/2-0-0)
 (Life and Creative Thinking)
Prerequisite : None
 ความหมายและความสําคัญของการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค รูป
แบบและเทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค ทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดยุคใหมเพื่อคิด
ตอยอดและสรางนวัตกรรม แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรม การสรางแรงบันดาลใจ
และโครงการเชิงนวัตกรรม

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  และการใชภาษาในการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน การรู เทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

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 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)
 (English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053  
 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอานและการเขียน โดย
เนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต    2(2/2-0-0)
 (Worldviews and Ways of Life)
Prerequisite : None
 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่ง
แวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
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GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต     2(2/2-0-0)
 (Psychology of Living)
Prerequisite : None
 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจ
ผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต  เสริมสรางการทำงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหาและการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก        2(2/2-0-0)
 (Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ ่ง
แวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางธุรกิจ 
โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและ
สถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพื่อ
ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

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 1142 จีนศึกษา           2(2/2-0-0)  
 (Chinese  Studies)
Prerequisite :  None
 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง 
ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1152 ธุรกิจสตารทอัพ                       2(2/2-0-0)
 (Start Up Business) 
Prerequisite :  None (ไมเปดสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)
 แนวคิดและวิธีการเริ่มตนธุรกิจในแบบของสตารทอัพ ลักษณะของธุรกิจและ
วิธีการเติบโตของสตารทอัพ รวมถึง Start Up Ecosystem ที่เกี่ยวของ การหาไอเดีย
และการตรวจสอบไอเดียที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจสตารทอัพ วิธีการพัฒนาไอเดียให
เปนผลิตภัณฑผานวิธีการของ Lean startup ตลอดจนวิธีการสรางการเติบโตและการ
วัดผลของสตารทอัพเพื่อการเติบโต

GE 1162 ความฉลาดรูดิจิทัล     2(2/2-0-0)
 (Digital Literacy)
Prerequisite :  None
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐขั้นพื้นฐาน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนตอัจฉริยะ 
หุนยนต การพิมพ 3 มิติ เทคโนโลยีความจริงเสมือน/ความจริงเสริมการวิเคราะหและ
การประมวลผลขอมูลขนาดใหญ พลเมืองดิจิทัล พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม   2(1/1-1/2-0)
 (Holistic Health Care)
Prerequisite : None
 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแล
สุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทำงานของรางกาย
มนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ
พื้นฐาน  การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรูและทักษะการออกกำลัง
กายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริม
สรางสุขภาพแบบองครวม

GE 2002 ศาสตรแหงรัก      2(2/2-0-0)                     
 (Science of love)
Prerequisite : None
      ความหมายและนิยามความรัก การจัดการอารมณ ความรูสึกของตนเองและ
ผูใกลชิด หลักคิดแหงความรักและการแสดงออกซึ่งความรัก มิติแหงความรักทางสังคม 
อาทิ ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางกัน ทักษะการแกไขปญหา การสรางเสริม
ความรักความผูกพันใหยืนยาว การรับมือกับความผิดหวัง การคิดและการสื่อสาร
เชิงบวก การรับฟงดวยหัวใจ และการนำกระบวนการเรียนรูศาสตรแหงรักไปใชในชีวิต
ประจำวันทำใหเกิดความสุขในชีวิต

GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม          2(2/2-0-0)                    
 (Personality and Social Skills)
Prerequisite : None
 หลักการเสริมสรางความมั่นใจและความศรัทธาในตนเอง เทคนิคการสื่อสาร 
การแตงภายใหเหมาะสมกับบุคลิก การพัฒนาทวงทา การเดิน ยืน นั่ง และการไหว 
เรียนรูมารยาทการเขาสังคมในวาระตาง ๆ

GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)
 (Sexuality Education)
Prerequisite : None
        ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวงวัยของ
นักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ 
สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมสิทธิการ
รับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที่ใหความสำคัญกับความหลาก
หลายและความเสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย

GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)
             (Chinese for Communication)
Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
          สัทอักษรพินอิน  โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ
ประจำวัน และวิชาชีพพ้ืนฐาน ความรูดานไวยากรณเบ้ืองตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)
 (Asean Studies)
Prerequisite : None
 พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ 
และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน3 เสาหลัก ดานความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและวัฒนธรรม
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GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม   2(1/1-1/2-0)
 (Holistic Health Care)
Prerequisite : None
 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแล
สุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทำงานของรางกาย
มนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ
พื้นฐาน  การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรูและทักษะการออกกำลัง
กายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริม
สรางสุขภาพแบบองครวม

GE 2002 ศาสตรแหงรัก      2(2/2-0-0)                     
 (Science of love)
Prerequisite : None
      ความหมายและนิยามความรัก การจัดการอารมณ ความรูสึกของตนเองและ
ผูใกลชิด หลักคิดแหงความรักและการแสดงออกซึ่งความรัก มิติแหงความรักทางสังคม 
อาทิ ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางกัน ทักษะการแกไขปญหา การสรางเสริม
ความรักความผูกพันใหยืนยาว การรับมือกับความผิดหวัง การคิดและการสื่อสาร
เชิงบวก การรับฟงดวยหัวใจ และการนำกระบวนการเรียนรูศาสตรแหงรักไปใชในชีวิต
ประจำวันทำใหเกิดความสุขในชีวิต

GE 2012 บุคลิกภาพและทักษะการเขาสังคม          2(2/2-0-0)                    
 (Personality and Social Skills)
Prerequisite : None
 หลักการเสริมสรางความมั่นใจและความศรัทธาในตนเอง เทคนิคการสื่อสาร 
การแตงภายใหเหมาะสมกับบุคลิก การพัฒนาทวงทา การเดิน ยืน นั่ง และการไหว 
เรียนรูมารยาทการเขาสังคมในวาระตาง ๆ

GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)
 (Sexuality Education)
Prerequisite : None
        ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวงวัยของ
นักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ 
สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมสิทธิการ
รับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที่ใหความสำคัญกับความหลาก
หลายและความเสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย

GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)
             (Chinese for Communication)
Prerequisite : None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)
          สัทอักษรพินอิน  โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ
ประจำวัน และวิชาชีพพ้ืนฐาน ความรูดานไวยากรณเบ้ืองตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)
 (Asean Studies)
Prerequisite : None
 พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ 
และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน3 เสาหลัก ดานความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2223 เขตทางทะเลและการจัดการทรัพยากร     3(3/3-0-0)
 ทางทะเลและชายฝง 
  (Maritime Zone,Marine Resources 
 and Coastal Management)    
Prerequisite : None
          เขตทางทะเลและชายฝง  ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเลไทย การ
ทับถมและตกตะกอนในทะเลและชายฝง ภูมิลักษณชายฝงทะเลไทย ทรัพยากรในทะเล
และชายฝง พลังงานจากทรัพยากรทางทะเล การตั้งถิ่นฐานของประชาชนชายฝงทะเล 
ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝง ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของทะเลไทย และการจัดการชายฝงทะเลไทย

GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม            2(2/2-0-0)
 (Intercultural Communication)
Prerequisite : None
         วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการดำเนินชีวิต
ของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความ
สัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสาร
ใหเหมาะกับผูรับสาร

HM 1682 การจัดการโรงพยาบาล      2(2/2-0-0)
  (Hospital Management)
Prerequisite : None
 ความเปนมาของโรงพยาบาล  ประเภทของโรงพยาบาล ระบบงานของโรง
พยาบาล หลักการบริหารหนวยงานและการเชื่อมโยงของระบบงานดานการรักษา
พยาบาล ไดแก งานบริการผูปวยนอก งานบริการผูปวยใน งานบริการแผนกฉุกเฉิน
 งานประกันสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม งานดานสนับสนุนบริการทางการแพทย ไดแก 
งานหองปฏิบัติการ งานรังสีรักษา งานเภสัชกรรม งานกายภาพบำบัด งานรับผูปวยใน 
งานบริหารคูสัญญา และงานพัสดุจัดซื้อ เปนตน

HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
 (Public Health and Hospital 
 Management Law)
Prerequisite : None
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพงและอาญา กฎหมายและขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติโรคติดตอ พระราชบัญญัติคุมครองผู
บริโภค พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพดานการ
แพทยและการสาธารณสุข และโรงพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพตาง ๆ ในโรง
พยาบาล พระราชบัญญัติสถานพยาบาล

HM 2692 ศัพททางการแพทย 1    2(2/2-0-0)
 (Medical Terminology I)
Prerequisite : None
 ความรูพื้นฐาน ความหมาย ที่มาเกี่ยวกับศัพททางการแพทย ศัพททางการ
แพทยของระบบตาง ๆ ของรางกาย โครงสรางของคำศัพท รากศัพท คำเติมหนา คำเติม
ทาย การจำแนกสวนประกอบของคำ การอานออกเสียงศัพททางการแพทยที่ใชในการ
พูดและเขียน อาการและอาการแสดง ของระบบเครื่องหอหุมรางกาย ระบบกระดูก 
ระบบกลามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การบันทึกการรักษา
และกระบวนการวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาล

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 การเตรียมตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต        2(2/2-0-0)
 (Aesthetic for Life)
Prerequisite : None
 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความงามตาม
ธรรมชาติและความงามท่ีมนุษยสรางข้ึน ศิลปะกับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

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 ร ัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทาง
สังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑ
แหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของ
สังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ                                2(2/2-0-0)
 (Leadership and Management)
Prerequisite : None
 ลักษณะของผู นำและภาวะความเปนผู นำ การพัฒนาและบูรณาการ 
กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทำงาน
รวมกับผูอื่น  

GE 2213 วัยใสใจสะอาด       3(3/3-0-0)
 (Good-hearted Youngster)
Prerequisite : None
 ศึกษาตนเหตุของการเกิดทุจริต การปลูกจิตสำนึกใหมีสวนรวมในการตาน
ทุจริต สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต การนำจริยธรรมมายับยั้งและปองกันการทุจริต 
การใชขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการประยุกตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
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HM 3743 การใหรหัสโรค 1     3(3/3-0-0)
 (International Statistical Classification 
 of Diseases and Related Health Problem I)
Prerequisite : None
 แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสโรค การจำแนกโรคตามระบบของรางกาย 
เอกสารหลักฐานประกอบการใหรหัส วิธีการใชคูมือการใหรหัสโรค วิธีการใหรหัสโรค 
แนวทางมาตรฐานการใหรหัสโรคติดเชื้อและโรคปรสิต เนื้องอก มะเร็ง โรคของเลือด
และอวัยวะสรางเลือด โรคของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม ความผิดปกติ
ของจิตและพฤติกรรม โรคของระบบประสาท โรคของตาและอวัยวะเคียงลูกตา โรค
ของหูและปุมกระดูกกกหู โรคของระบบไหลเวียนโลหิต

HM 3753 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 1      3(3/3-0-0)
 (International Classification of Diseases, 
 Clinical Modification I)           
Prerequisite : None
 แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสหัตถการและผาตัด การจำแนกรหัส
หัตถการและผาตัดตามกลุมโรค ระบบรางกาย วิธีการใชคูมือการใหรหัสหัตถการและ
ผาตัด extension code แนวทางมาตรฐานการใหรหัสหัตถการและผาตัด ไดแก 
Procedures and interventions, nervous system, endocrine system, eye, 
ear, nose, mouth, and pharynx, respiratory system

HM 3763 การใหรหัสโรค 2     3(3/3-0-0)
 (International Statistical Classification 
 of Diseases and Related Health Problem II)
Prerequisite : None
   แนวทางมาตรฐานการใหรหัสโรคของระบบทางเดินหายใจ ยอยอาหาร 
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง กลามเนื้อโครงรางและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน สืบพันธุและ
ปสสาวะ การตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอดปริกำเนิด รูปผิดปกติแตกำเนิด 
รูปพิการ และความผิดปกติของโคโมโซม อาการ อาการแสดงและความผิดปกติที่พบ
จากการตรวจคลินิกและหองปฏิบัติการ การบาดเจ็บ การเปนพิษ สาเหตุภายนอกการ
เจ็บปวยและการตาย ปจจัยท่ีมีผลตอสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ รหัสเพ่ือ
วัตถุประสงคอื่น การใหรหัสเหตุการตาย SNOMED-CT การใหรหัสแพทยแผนไทย-จีน

HM 3773 การใหรหัสหัตถการและผาตัด 2   3(3/3-0-0)
 (International Classification of Diseases, 
 Clinical Modification II)
Prerequisite : None
 แนวทางมาตรฐานการใหรหัสหัตถการและผาตัด ไดแก cardiovascular 
system, hemic and lymphatic system, digestive system, urinary system, 
male genital organs, obstetrical procedures, musculoskeletal system, 
integumentary system, miscellaneous diagnostic and therapeutic 
Procedures, ICD 10 TM

HM 3782 การบริหารกองทุนประกันสุขภาพ        2(2/2-0-0)
 และคาใชจายบริการทางการแพทย   
            (Management of Health Insurance Funds 
 and Medical Service Expenses)
Prerequisite : None
 แนวคิดความเปนมาของกองทุนประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
สวัสดิการขาราชการ และประกันภัย หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายทางคาบริการ
ทางการแพทย การเตรียมและตรวจสอบขอมูล เชน คายา วัคซีน เวชภัณฑ อวัยวะเทียม
และอุปกรณทางการแพทยที่จำเปนตามโครงการพิเศษ รหัสมาตรฐานยา 24 หลัก, 
รหัส LAB รหัส UCEP, รหัสขอมูลหมวดรายการคาใชจาย 18 หมวด โปรแกรมการสง
ขอมูล และการบริหารทรัพยากรสุขภาพ 

HM 2703 หลักการพื้นฐานงานเวชระเบียน    3(3/3-0-0)
 (Principle of medical records)
Prerequisite : None
           ความหมายเวชระเบียน โครงสรางการบริหารงานเวชระเบียน งานบริการเวช
ระเบียน ประกอบดวย งานลงทะเบียน งานคัดกรอง งานจัดเก็บคนหา งานบริการ
เอกสารผูปวย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยดานการบันทึก การแกไข การ
รับคำสั่ง การจัดเก็บ การเขาถึง และการทำลายเวชระเบียน จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพเวชระเบียน และศัพทในกระบวนการทำงานเวชระเบียนและเวชสถิติ
 
HM 2712 ศัพททางการแพทย 2     2(2/2-0-0)
 (Medical Terminology II)
Prerequisite : None 
 ศัพททางการแพทยของระบบตาง ๆ ของรางกาย ระบบประสาท ระบบทาง
เดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธของผูชาย  ระบบสืบ
พันธของผูหญิง การตั้งครรภ การคลอด การบันทึกการรักษาและกระบวนการวินิจฉัย
โรคในโรงพยาบาล ชื่อโรคตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คำยอทางการ
แพทย  คำยอทางหองปฏิบัติการ ศัพททางรังสีวิทยา ศัพทเกี่ยวกับยา ศัพททางจิตเวช 
ศัพททางการแพทยเกี่ยวกับแผนกและสาขาเฉพาะทางในโรงพยาบาล ศัพททางการ
แพทยที่ใชสนทนาในการติดตอสื่อสารในโรงพยาบาล

HM 2722 หลักการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล        2(2/2-0-0)
 ผูปวยในเวชระเบียน  
 (Analytic and Synthesis Principles 
 of Patient Data in Medical Records)
Prerequisite : None
 การอานขอมูลผูปวยในเวชระเบียนผูปวยนอก-ผูปวยใน การจัดเรียงขอมูลผู
ปวยในเวชระเบียนผูปวยนอก-ผูปวยใน ฝกการวิเคราะห การเปรียบเทียบ พิจารณา
ขอมูลผูปวยที่มีคุณภาพและดอยคุณภาพในเวชระเบียนและนำมาใชประโยชน การ
พิจารณาคัดเลือกขอมูลมาใชอยางถูกตอง รวมถึงฝกการสนทนากับผูปวย

HM 2733 หลักการพัฒนาคุณภาพและการประยุกต  3(3/3-0-0)
 ใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 (Hospital Quality Improvement 
 and Quality Tools Application)
Prerequisite : None
 ประวัติความเปนมา แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพ หลักการบริหารคุณภาพองคกร กระบวนการพัฒนาคุณภาพและบทบาทของ
ผูนำ มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบัน อาทิ HA 
JCI PMQA TQA ISO ฯ เครื่องมือพัฒนาคุณภาพและการประยุกตใช เชน  เครื่องมือ
การคัดเลือกปญหา เครื่องมือแสดงกระบวนการ เครื่องมือวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหา ฯ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เชน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) 
การกำจัดความสูญเปลา (LEAN) การปรับปรุงงานแบบมีสวนรวม (KAIZEN) เปนตน

HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาล        3(2/2-1/2-0)
 และงานบริการสุขภาพ        
 (Information Technology for Hospital 
 and Health Care Service)
Prerequisite : None
 เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการโรง
พยาบาลและระบบสุขภาพแบบอัจฉริยะ เครือขายคอมพิวเตอร การจัดการฐานขอมูล 
เชน การเขียนโครงสรางภาษา SQL และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (microsoft 
office) การประมวลผลคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมจัดการขอมูล เชน การเขียน
ดวยภาษา PHP การใชตัวแปร การควบคุมโปรแกรม การสรางและใชงานฟงกชั่น การ
ทำงานรวมกับขอมูลตาง ๆ การสรางแบบฟอรมรับขอมูลจากผูใช การตรวจสอบขอมูล
ที่ไดรับจากแบบฟอรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการสรางรูปภาพกราฟฟก
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HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน    3(3/3-0-0)
 (Medical Record Management System)
Prerequisite : None
 การวางแผนและออกแบบระบบบริหารเวชระเบียน การจัดการดานบุคลากร
เวชระเบียน การออกแบบการบันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยใน การ
ดำเนินการตามมาตรฐานงานเวชระเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวของ การออกแบบการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยและความลับของขอมูลรวมถึงการปองกันการโจรกรรมขอมูล
ทางการแพทย การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและฝกปฎิบัติ (medical 
record audit) การสงออกขอมูลแฟมมาตรฐาน 43 แฟม และการจัดการความเสี่ยง

HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ 2(2/2-0-0)
 (Diagnosis Related Groups; DRGs)
Prerequisite : None
 แนวคิดการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ โครงสรางของ
กลุมวินิจฉัยโรครวม วิธีใชคูมือการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ   ขอมูล
ที่ใชในการหา DRGs ICD-9-CM Procedure with Extension code การตรวจสอบ
ขอมูลและการจัดการเมื่อมีความผิดพลาดของขอมูล ขั้นตอนในการหา DRGs คำยอ
และความหมาย Appendices และ DRGs Definition for Pre MDC and MCD 
1-25, 28 ตลอดจนการประยุกตใชโปรแกรมจัดกลุมและคำนวณคาน้ำหนักสัมพัทธ ฝก
ปฏิบัติการการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ การอานคา การแปลผล 
การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน การจัดทำรายงานและการนำไปใชประโยชน

HM 4823 หลักการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ 3(3/3-0-0)
 (Standard Coding Audit) 
Prerequisite : HM 3763 , HM 3773
 การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ Medical Record Audit 
Form การใช Audit Form การประเมินการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของ
แพทย Summary Assessment (SA) การประเมินการใหรหัสการวินิจฉัยโรคและ
หัตถการของผูใหรหัส Code Assessment (CA) การสรุปผลการตรวจสอบ แนวทาง
การตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนแตละกลุมโรคและตามการเบิกจาย รวมถึงสรุปถึง
สาเหตุการตาย การฝกปฏิบัติการใหคะแนนและการการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและ
หัตถการ
 
HM 4833 สถิติวิเคราะห      3(3/3-0-0)
 (Analytical statistics)  
Prerequisite : HM 3792
 ประเภทของสถิติวิเคราะห หลักการและการใชสถิติ สถิติวิเคราะหความ
สัมพันธ สถิติทดสอบความแตกตาง สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนหลายทาง สถิติวิเคราะหความแปรปรวนรวม สถิติวิเคราะหสห
สัมพันธ สถิติวิเคราะหการถดถอยอยางงาย สถิติวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  สถิติ
วิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหระยะปลอดเหตุการณ สถิติวิเคราะหฤดูกาล สถิติ
วิเคราะหนอนพาราเมตริก การแปลผลขอมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห
 
HM 4842 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส     2(2/2-0-0)
 และนวัตกรรมเวชระเบียน  
 (Electronic Medical Records 
 and Innovative Medical Records)
Prerequisite : None
 แนวคิดเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การออกแบบกระบวนการทำงาน การ
เตรียมความพรอมสูระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การใชระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกสในการบริการผูปวย การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลของระบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานองคกรตาง ๆ ฝกปฏิบัติ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของออกแบบพัฒนางานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
ฝกปฏิบัติการสรางนวัตกรรมหรือวิธีการใหม ๆ พัฒนางานเวชระเบียน

HM 3792 สถิติพื้นฐานและสถิติชีพ     2(2/2-0-0)
 (Basic of Statistics and Vital Statistics) 
Prerequisite : ST 2013
 ความรูพื้นฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมขอมูล การนำเสนอขอมูล ความนา
จะเปน และการแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงคาสถิติของตัวอยาง สถิติในงาน
ระบาดวิทยา การคำนวณสถิติชีพและการปรับอัตรามาตรฐาน การจัดทำสถิติของโรง
พยาบาล การประมาณคาสัดสวน การประมาณคาเฉลี่ย หลักการทดสอบสมมติฐาน 
ประเภทของสถิติ สถิติพาราเมตริก สถิติที่ไมใชพาราเมตริก และการคำนวณขนาด
ตัวอยาง

HM 3803 การใชโปรแกรม      3(3/3-0-0)
 สำหรับการจัดการขอมูลในงานเวชสถิติ 
 (Using Programs 
 for Medical Statistics Management)
Prerequisite : None
 การประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหและการ
จัดการขอมูลดานเวชสถิติของโรงพยาบาล ประกอบดวย โปรแกรม Microsoft Excel 
โปรแกรม SPSS โปรแกรม R studio โปรแกรม STATA โปรแกรม Microsoft ACESS 
โปรแกรม Quick view โปรแกรม Power BI โปรแกรม Weka

HM 3813 เทคโนโลยีการจัดการฐานขอมูลเวชระเบียน   3(2/2-1/2-0)
 (Technology of Medical Records Database Management)
Prerequisite : None
 หลักการพื้นฐานการรวบรวม การวิเคราะหขอมูล การออกแบบ บันทึก การ
รายงานและสงออกขอมูล เวชระเบียน การจัดการขอมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาล
ระดับตาง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมเวชระเบียนและการเชื่อมโยงขอมูลกับแผนกตาง ๆ
 ในโรงพยาบาล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปจัดทำ จัดเก็บ นำเสนอขอมูลเวชระเบียน รวมถึงการออกแบบ
เว็บไซต

HM 4176 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)
 (Co-operative  Education)
Prerequisite : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
 การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16  สัปดาหในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
สุขภาพที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานจริง

HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล   3(2/2-1/2-0)
 (Research in  Hospital Management)
Prerequisite : ST 2013
 แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย สวนประกอบของโครงรางการวิจัย การ
กำหนดหัวขอเรื่องและการกำหนดวัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
การวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอยาง การกำหนดขนาดตัวอยาง การสรางเครื่อง
มือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและแปล
ผล การเขียนโครงรางวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรม
ในงานวิจัย
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MC 2053 กฏหมายสำหรับการบริการทางการแพทย   3(3/3-0-0)
 (Law for Medical Service)
Prerequisite : None
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายวิชาชีพแพทย พยาบาล สิทธิผู
ปวย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพ ไดแก หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
การประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน กองทุนผูประสบภัยจากรถ ประกันสุขภาพภาค
เอกชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารและคอมพิวเตอร

MC 3063 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการ             3 (3/3-0-0)
 ในหนวยบริการสุขภาพ
 (Introduction to Health care Management)
Prerequisite : None
 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการในหนวยบริการสุขภาพ การบริหารจัดการหน
วยบริการสุขภาพการแยกประเภทผูปวย การควบคุมการติดเชื้อ การเตรียมอุปกรณที่
ใชในการแพทยและการพยาบาล การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช

MC 3073 หลักการเลขานุการทางการแพทย   3(3/3-0-0)
 และงานสารบรรณ   
 (Principle of Medical Secretary and  Document)
Prerequisite : None
 แนวคิดงานเลขานุการทางการแพทย บทบาทหนาที่และจรรยาบรรณของ
เลขานุการ หลักมนุษยสัมพันธ วิธีการปฏิบัติในการติดตอประสานงาน การจัดการเวลา
และการวางแผน การแกปญหาในการทำงาน การจัดการบันชีการเงินสำหรับสำนักงาน 
ความรู เบื ้องตนงานธุรการและงานสารบรรณ ระบบหนังสือและการบันทึก การ
ประยุกตเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูล การใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบ
สารสนเทศ

MC 3083 การจัดการระบบสารสนเทศ   3(3/3-0-0)
 สำหรับบริการทางการแพทย 
 (Management Information System for Medical Service)
Prerequisite : None
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ไดแก รายงานการประชุม ตารางออกตรวจ การ
นัดหมายและแบบฟอรมเอกสารตางๆ ระบบสารสนเทศบริการสวนหนาและบริการผู
ปวย ระบบสารสนเทศทางการบริหารและสำนักงาน เชน สถิติผูปวย ตนทุน อัตรากำลัง

MC 3092 การจัดประชุมสำหรับบริการทางการแพทย   2(2/2-0-0)
 (Medical Services Meeting)
Prerequisite : None
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดประชุม รูปแบบและเทคนิคการจัดประชุม
สำหรับบริการทางการแพทย การวางแผนการประชุม การดำเนินการประชุม การจัดทำ
รายงานการประชุม การจัดประชุมวิชาการและการจัดสัมมนา 

MC 3102 ระบบสารสนเทศสุขภาพการบริการและคลินิก  2(/2-0-0)
             (Health Information System 
 of Services and Clinical)
Prerequisite : None
 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 

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  
การอินทิเกรตและการหาพื้นที่ระหวางฟงกชัน

MA 1113 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน            3(3/3-0-0)
 (Mathematics and Elementary Statistics)
Prerequisite : None
 การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร เวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ ลิ
มิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการอินทิเกรตของฟงกชัน แนวคิดและ
วิธีการทางสถิติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสุขภาพ การจัดการขอมูล วิธีการเลือกตัวอยาง 
สถิติพรรณนา

MC 2013 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงพยาบาล   3(3/3-0-0)
 และงานบริการทางการแพทย 
 (Introduction to Hospitals and Medical Services)
Prerequisite : None
 ความหมาย หนาที่ ประเภทของโรงพยาบาล  การจัดองคกรในโรงพยาบาล 
โครงสรางการบริหารของโรงพยาบาล โครงสรางการบริหารฝายแพทย ฝายพยาบาล 
ฝายบริหาร การดำเนินงานของงานบริการทางแพทยและงานเลขานุการรวมถึงการ
บริหารงานพัสดุในงานบริการทางการแพทย

MC 2023 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการชวยเหลือดูแลบุคคล        3 (3/3-0-0) 
 (Basic knowledge for Health Care) 
Prerequisite : None
 การดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การสงเสริมสุข
ภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชยาสมเหตุผล 
และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิผูปวย

MC 2033 ศัพททางการแพทยสำหรับบริการทางการแพทย  3(3/3-0-0)
 (Medical Terminology for Medical Services)
Prerequisite : None
 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับศัพททางการแพทย 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)
Prerequisite : None
 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่เกี ่ยวของในงาน
บริการทางการแพทย การพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทยระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดการความเสี่ยงในงานบริการทางการแพทย
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MC 4174 การฝกปฏิบัติงานดานการบริการทางการแพทย 4(0-0-4/16)
 (Practice in Medical Service)
Prerequisite : None
 ฝกปฏิบัติงานเกี ่ยวกับงานบริการทางแพทยในโรงพยาบาลหรือสถาน
ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของ  เชน เลขานุการทางการแพทย เลขานุการผูบริหาร  ผูชวย
แพทย เจาหนาที่ธุรการในแผนกตางๆ เปนตน

MC 4182 สัมมนาทางการบริการทางการแพทย  2(0-2/4-0)
 (Seminar in Medical Service)
Prerequisite : None
 สัมมนาประเด็น ปญหา และแนวโนมที่มีตองานบริการทางการแพทย ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การศึกษา  การวิจัย การบริการ และการพัฒนางาน 

MG 1303 องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)
 (Organization and Management)
Prerequisite : None
 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)
Prerequisite : BI 1012 และ BI 1041 
 การจำแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม พันธุ
ศาสตร การควบคุมและปองกันโรค ภูมิคุมกันของมนุษยตอการรุกรานของสิ่งที่ทำให
เกิดโรคและเทคนิคปฎิบัติทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตน

OH 3013 สุขศาสตรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน   3(3/3-0-0)
 (Fundamental of Industrial Hygiene)
Prerequisite : None
 สวนประกอบของสิ่งแวดลอมทางดานเคมีชีวะฟสิกสซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอคนงานในการทำงานและหลักทั่วไปในการประเมินปองกันและควบคุมอันตรายจาก
การทำงาน

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

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

MC 3113 ภาษาจีนสำหรับงานผูชวยแพทย      3(3/3-0-0)
 (Chinese for Medical assistant) 
Prerequisite : CN 1123
 ศึกษาคำศัพท วลีและโครงสรางประโยค เนนการฟง การพูด การอาน การ
เขียนภาษาจีนจากความเรียง บทความสั้นๆ พรอมทั้งศึกษาศัพททางการแพทยเกี่ยวกับ
อาการเบื้องตน การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ เครื่องมือทางการ
แพทยที่พบบอย การใชภาษาจีนในการแกไขปญหา 

MC 3123 การวิจัยดานบริการทางการแพทย   3(2/2-1/2-0)
 (Research in Medical Services)
Prerequisite : ST 2013
 แนวคิดการวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย  รูปแบบและกระบวน
การวิจัย รวมทั้งการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย (R2R) และนำมาใชในการวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริการทางการแพทย

MC 3133 ผูนำและการทำงานเปนทีม    3(3/3-0-0)
 (leader and Team Working)
Prerequisite : None
 ศึกษาทฤษฎีการเปนผูนำในยุคตางๆ บทบาทและหนาที่ของผูนำที่มี
ประสิทธิภาพ ทักษะการทำงานเปนทีม การสรางทีมและการบริหารทีมงาน จิตวิทยา
และเทคนิคในการเปนผูนำ การแกไขปญหาและการจัดการความขัดแยงในการทำงาน 
รูปแบบการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธเพื่อการแขงขัน

MC 3143 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3/3-0-0)
 (Psychology for Service and Personality Development)) 
Prerequisite : None
 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ  หลักการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  ทักษะ
การแกปญหาเฉพาะหนาเทคนิคการใหบริการดวยใจ  ทัศนคติและพฤติกรรมการให
บริการเมื่อพบปญหาหลักและวิธีการเสริมสรางบุคลิกภาพ  สุขอนามัย  แนวทางการ
พัฒนาบุคลิกภาพทางกาย สติปญญา อารมณ และมารยาททางสังคม การพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร และความเชื่อมั่นในตนเอง  โดยเนนการปรับตัวใหเขากับบริบทขององคกร
ดานสุขภาพ

MC 3153  เวชสถิติสำหรับบริการทางการแพทย  3(3/3-0-0)
 (Medical Statistics of Medical Service)
Prerequisite : None
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการฝกปฏิบัติการใหรหัสโรค รหัสหัตถการ และ
การผาตัด การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม และน้ำหนักสัมพัทธ  การวิเคราะหขอมูลและการ
จัดทำสถิติผูปวย

MC 4166  สหกิจศึกษา        6(0-0-6/40)
 (Co-operative Education)
Prerequisite : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
 การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา  16 สัปดาหในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
สุขภาพที่เกี ่ยวของซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานจริง
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OH 3333 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย           3(3/3-0-0)
 (Occupational Health and Safety Legislation)
Prerequisite : None
  ความสำคัญ ขอบเขต หลักการ เน้ือหาและความเปนมาเก่ียวกับกฎหมายอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย กฏหมายแมแบบ และโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

OH 3343 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย     3(3/3-0-0)
 และความปลอดภัย        
 (Standard on Occupational Health 
 and Safety Field)
Prerequisite : None
 ขอบขาย นิยามศัพท และขอกำหนดมาตรฐานเก่ียวกับระบบการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย คุณภาพ ส่ิงแวดลอม และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การ
ปฏิบัติตามขอกำหนดตาง ๆ ของมาตรฐานท่ีสำคัญ ไดแก ISO 45001, ISO 9001, ISO 
14001, ISO/IEC 17025, GMP, มรท. 8001 เปนตน เพ่ือนำมาตรฐานไปประยุกตใชใน
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการหรือองคกร

OH 3373 ความปลอดภัยในคลังสินคาและการขนสง   3(3/3-0-0)
 (Warehouse and Transportation Safety)
Prerequisite : None
 แนวคิด และความสำคัญของการจัดความปลอดภัยในคลังสินคา การจัดสภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัยในคลังสินคา การตรวจความปลอดภัย การควบคุมความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและเคลื่อนยายสินคา เทคโนโลยีและอุปกรณชวยในการจัดการความ
ปลอดภัย มาตรฐานและขอกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในคลังสินคา รูปแบบและ
ระบบการขนสงสินคา การกระจายสินคาที่ปลอดภัย

OH 3383 การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย  3(3/3-0-0)
 (Facility Management and Safety)
Prerequisite : None
 การบริหารจัดการอาคารและทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร การวางแผน 
ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานขอมูลการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยในอาคาร

OH 4043 อาชีวเวชศาสตร     3(3/3-0-0)
 (Occupational Medicine)
Prerequisite : OH 3242
 สาเหตุและลักษณะอาการของโรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ การปองกันโรคจากการทำงาน หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ การ
เฝาระวังสุขภาพของผูประกอบอาชีพ การสงเสริมสนับสนุนใหการรักษาโรค และการ
ฟนฟูหลังจากเปนโรคในคนทำงาน การบริการดานอาชีวเวชศาสตรในสถานประกอบ
กิจการ ตลอดจนกฎหมายและบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี ่ยวของดานอาชีว
เวชศาสตร

OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
 (Industrial Safety Engineering)
Prerequisite : PH 2132 หรือ โดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
 วิธีการควบคุมอุบัติเหตุโดยใชวิธีการทางวิศวกรรมในการปองกันอันตรายตางๆ
ที่เกิดจากสภาพการทำงาน เชน เครื่องจักร หมอไอน้ำ ไฟฟา เครื่องมือกลและงานอื่นๆ
ที่เปนปญหาพบบอยในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประเภทงานที่กฎหมาย
ความปลอดภัยไดกำหนดไว
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OH 3242 ปจจัยมนุษยและการยศาสตร   2(2/2-0-0)
 (Human factors and Ergonomics)
Prerequisite : AN 2292 และ PS 2002 หรือ โดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
 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 : None
 กลไกการทำงานของรางกายและการทำงานของอวัยวะและระบบตางๆที่มี
การทำงานประสานกัน ซึ่งการประเมินสมรรถภาพของรางกายของผูปฏิบัติงาน โดยการ
ศึกษาถึงกลไกการทำงานภายใตสภาวะสิ่งแวดลอมของรางกายและจิตใจในการทำงาน 
รวมทั้งความสามารถและขอจำกัดในการทำงานของมนุษย อันเนื่องมาจากปจจัยใน
รางกาย การประเมินคาความสมบูรณและความเมื่อยลาจากการทำงานเพื่อเปนหลักใน
การสรางสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานเพื่อสามารถนำวิธีการตรวจ
หาความผิดปกติ การแปลผลการตรวจไดอยางถูกตอง และนำมาหามาตรการปองกัน
และรักษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

OH 3312 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1/1-1/2-0)
 (Seminar in Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
 แนวคิด รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา การอภิปราย เสนอความคิดเห็น การ
วิเคราะหปญหา การคนหาปญหา การใชแหลงขอมูลเพ่ือแกไขปญหา เสนอแนะปญหาดาน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  การแกไขปญหาอยางมีสวนรวม 

OH 3322 ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทำงาน    2(1/1-1/2-0) 
 (Work Physiology in Workplace Practices)
Prerequisite : None
 กลไกการทำงานของรางกายและการทำงานของอวัยวะ และระบบตาง ๆ ที่
มีการทำงานประสานกัน ซึ่งการประเมินสมรรถภาพของรางกายของผูปฏิบัติงาน โดย
การศึกษาถึงกลไกการทำงานภายใตสภาวะสิ่งแวดลอมของรางกาย และจิตใจในการ
ทำงาน รวมทั้งความสามารถและขอจำกัดในการทำงานของมนุษย อันเนื่องมาจาก
ปจจัยในรางกาย การประเมินคาความสมบูรณ และความเมื่อยลาจากการทำงาน เพื่อ
เปนหลักในการสรางสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำ
วิธีการตรวจหาความผิดปกติ การแปลผลการตรวจไดอยางถูกตอง และนำมาหา
มาตรการปองกัน และรักษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป



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 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย   2(2/2-0-0)
 และความปลอดภัย 
 (Standard on Occupational Health and Safety Field)
Prerequisite : None
 แนวคิดของมาตรฐานตางๆ  ขอบขาย  คำนิยาม องคประกอบและขอกำหนด
มาตรฐาน รวมทั้งเทคนิคการจัดการความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการทาง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอยางเปนระบบ เพื ่อผู ใชแรงงานในโรงงาน
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 : นักศึกษาท่ีเรียนผานทุกวิชาในหลักสูตรแลวหรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
 การนำความรูท่ีเรียนมาในหลักสูตรท้ังหมดไปประยุกตใชในการฝกงานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหเกิดทักษะ ประสบการณการเรียนรูและแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง

OH 4353 ระบบสารสนเทศและการนำเสนอผลงาน  3(2/2-1/1-0)
 ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 (Information System and Presentation 
 for Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
 ความหมาย แนวคิดบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมตอการดำเนินชีวิต
และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 แนวโนมผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดานการจัดการงานเอกสาร การนำขอมูลสถิติมาประยุกตใชในงานอาชีวอนามัยเพ่ือการนำเสนอ
ในท่ีสาธารณะ  

OH 4362  เทคนิคการควบคุมทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม  2(2/2-0-0)
 (Industrial Hygiene Control Techniques)
Prerequisite : None
 หลักการควบคุมทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม ขอดีและขอเสียของเทคนิคท่ีใชในการ
ควบคุมทาง สุขศาสตรอุตสาหกรรมแตละประเภท การประยุกตและเลือกใชเทคนิคตาง ๆ ใน
การควบคุมปจจัยตาง ๆ ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม

PB 2223  อนามัยชุมชน     3(1/1-2/6-0)
 (Community Health)
Prerequisite : None
 นำความรูที่เรียนมาเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพและงาน
อนามัย เชน โภชนศึกษา อนามัยแมและเด็ก เปนตน ไปประยุกตใชในการฝกงานในชุมชน
เพ่ือใหเกิดทักษะประสบการณการเรียนรูและการแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง

OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม    3(3/3-0-0)
 (Occupational Toxicology)
Prerequisite : CH 1272 หรือ โดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
 หลักการของพิษวิทยาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารเคมีท่ีจะเขาสูรางกาย กลไก
และปฏิกิริยาของรางกายตอสารพิษ คุณสมบัติของสารพิษท่ีใชกันมากในการประกอบอาชีพ

OH 4092 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(2/2-0-0)
 (Occupational Health and Safety Legislation)
Prerequisite : None
 ความสำคัญ ขอบเขต หลักการ เน้ือหาและความเปนมาเก่ียวกับกฎหมายอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย กฏหมายแมแบบ และโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม  3(3/3-0-0)
 (Industrial Ventilation)
Prerequisite : OH 3023
 ลักษณะท่ัวไปของบรรยากาศการทำงานในโรงงานท่ีอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกาย 
โดยเนนถึงการควบคุมอันตรายท่ีเกิดจากฝุนละออง สารเคมี ไอระเหยและสภาพความรอนสูงท่ีออก
มาจากกระบวนการผลิต โดยควบคุมวิธีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมในการขจัดมลพิษตางๆ

OH 4123 การปองกันอัคคีภัยและการตอบโตเหตุฉุกเฉิน  3(3/3-0-0)
 (Fire Prevention and Emergency Responses)
Prerequisite : None
 สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการควบคุมปองกันอัคคีภัยการ
คำนวณออกแบบระบบในการดับเพลิง การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการปองกันอัคคีภัย การจัด
ทำแผนตอบโตเหตุฉุกเฉินชนิดตางๆท่ีอาจเกิดข้ึน การเตรียมการฝกซอมตามแผนท่ีกำหนด

OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม    2(2/2-0-0)
 (Industrial Psychology)
Prerequisite : None
 การประยุกตจิตวิทยาท่ัวไปเขากับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเนน
ปจจัยดานสังคมและสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน การ
ควบคุมปองกันมิใหปจจัยดังกลาวสงผลกระทบอันอาจกอใหเกิดพฤติกรรมการทำงานและ
การปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย หลักการเขาถึงและเทคนิคการสอนการอบรมคนงาน การบำรุง
ขวัญคนงานและความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาท่ีความปลอดภัยกับนายจางและลูกจาง

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

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
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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 หลักการ
ของกฎหมายองคประกอบของกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอมฉบับตางๆที่ใชอยูในปจจุบัน เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราช
บัญญัติโรงงานพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอมแหงชาติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ท้ังน้ีเพ่ือ
ใหนักศึกษาเขาใจเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับ

PB 2323 การบริหารงานสาธารณสุข    3(3/3-0-0)
 (Public Health Administration)
Prerequisite : None
 แนวคิดและหลักการบริหารงานทั่วไป  การวางแผน  การจัดการองคกร  
การบริหารทรัพยากรบุคคล  การอำนวยและควบคุมงาน  การนิเทศงาน การบริหารงบ
ประมาณและพัสดุในงานสาธารณสุข การบริหารงานสาธารณสุขแกชุมชน

PB 2333 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร   3(3/3-0-0)
 (Health Education and Behavior Science)
Prerequisite : None
 แนวความคิดทฤษฎีดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร การสื่อสาร การ
วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การวางแผนงานสุขศึกษา และการ
ประเมินผล การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การช้ีนำและใหคำปรึกษาดานพฤติกรรมสุขภาพ 

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

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 ความรูเบื ้องตนเกี ่ยวกับกฎหมาย 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

PB 2273 โรคติดเชื้อ-โรคไรเชื้อ และหลักการปองกัน  3(3/3-0-0)
 (Infectious - Non Infectious Diseases and Principle of Prevention)
Prerequisite : None 
 หลักการดานสาเหตุ ระบาดวิทยา วิธีการปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือและโรค
ไรเช้ือ ท่ีพบบอยในประเทศไทยและระดับโลก โรคติดเช้ือท่ีเกิดจากการสัมผัส โรคติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือจากอาหารและน้ำ โรคติดเช้ือนำโดยแมลง โรคติดเช้ือ
ระหวางสัตวและคน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน 
โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากพิษของพืชและสัตว โรคเก่ียวกับมลพิษส่ิงแวดลอม 
และอุบัติเหตุจราจรนโยบายและการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน

PB 2283 หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(3/3-0-0) 
 (Principle of Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
 ความเปนมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทำงาน และผลกระทบอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานการ
ตระหนักถึงปญหาในการทำงานการควบคุมและปองกันทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยหนวยงานองคกรมาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของหลักการปองกัน
โรคจากการประกอบอาชีพและภัยทางสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
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คำอธิบายรายวิชา
AN 2003 สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร                          3(2/2-1/3-0)
 (Essential Human Anatomy)
Prerequisite :  BI 1012
 ความรูพื้นฐานและคำศัพททางกายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายมนุษย
เชิงระบบ ไดแก ระบบเนื้อเยื่อ ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดิน
ปสสาวะ ระบบสืบพันธ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ รวมทั้งการปฏิบัติการทาง
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

BH 2382 หลักชีวเคมี     2(2/2-0-0) 
 (Principal Biochemistry)
Prerequisite : BI 1012  และ  CH 1442 
 โครงสรางคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลรวมถึงบทบาทหนาที่และ   
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนโปรตีนกรดนิวคลิอิก
รวมถึงเอนไซม โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซมการแสดงออกของสารพันธุกรรมหลัก
ของพันธุวิศวกรรม

BI 1012 ชีววิทยา      2(2/2-0-0)
 (Biology)
Prerequisite : None
 การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดำรงชีวิตในเซลล ความ
สัมพันธระหวางสสาร พลังงาน การดำรงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้น
ฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และ
กระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม

BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา    1(0-1/3-0)
 (Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1012 ชีววิทยา
 ปฏิบัต ิทดลองเพื ่อใหนักศึกษามีประสบการณ และทักษะในการใช
กลองจุลทรรศน เพื่อกระตุนใหมีนิสัยเปนผูชางสังเกตซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการกอใหเกิด
การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

CH 1241 ปฏิบัติการเคมี     1(0-1/3-0)
 (Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1233 or CH 1332
 การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพแอนไอออน
และแคตไอออน สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรต
กรด-เบส จลศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ และการไทเทรตแบบรีดอกซ

CH 1272 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)
 (Basic Principles of Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1293 or CH 1332 or CH 1403
 การจำแนกสารตามหมูฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกช่ือการเตรียม และ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรียตางๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน 
แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธของกรดคารบอก
ซิลิก เอมีน และสารชีวโมเลกุล

CH 1281 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0) 
 (Basic Principles of Organic 
 Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1442
 ปฏิบัติการเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การตกผลึกซ้ำ จุดเดือด
และการกล่ัน การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล 
ฟนอลอัลดีไฮดคีโตน กรดคารบอกซิลิกเอมีนไขมันและน้ำมัน สบูและผงซักฟอก และการ
วิเคราะหหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรีย

CH 1332 เคมีพ้ืนฐาน     2(2/2-0-0) 
 (Basic Chemistry)
Prerequisite : None
 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ จลนศาสตร
เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี

CH 1403 หลักเคมีพ้ืนฐาน     3(3/3-0-0)
 (Basic Principles of Chemistry)
Prerequisite : None 
 โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซอน ปริมาณ
สารสัมพันธแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลายสมดุลเคมีและกรด-เบส จลนศาสตร
เคมี เทอรโมเคมีเคมีส่ิงแวดลอมและเคมีนิวเคลียร

CH 1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน    1(0-1/3-0)
 (Basic Principles of Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1403
 ปริมาณสารสัมพันธแกสการวิเคราะหแบบคุณภาพแคตไอออนและแอนไอออน
สมดุลเคมีจลนศาสตรเคมีการวัด pH และสารละลายบัฟเฟอรการไทเทรตกรด-เบส และ
การไทเทรตแบบยอนกลับ

CH 1483 เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ        3(3/3-0-0)
 (Basic Chemistry for Health Science)
Prerequisite : None
 ปริมาณสารสัมพันธ ปฏิกิริยากรด-เบส สมดุลเคมี การจำแนกสารตามหมู
ฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
อินทรียตาง ๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร แอลดีไฮด 
คีโตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน และสารชีวโมเลกุล

CH 1491 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-1/3-0)
 (Laboratory in Basic Chemistry 
 for Health Science)
Corequisite : CH 1483
 การทดลองเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ การไทเทรตกรด-เบส สมดุลเคมี และ
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย ไดแก การตกผลึกซ้ำ จุดเดือด การก
ล่ัน และการสกัด รวมท้ังสมบัติทางเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล แอ
ลดีไฮด คีโตน คารบอกซิลิก เอมีน ไขมัน น้ำมัน สบู และการประยุกตใช

CN 1113 ภาษาจีน 1          3(3/3-0-0)
 (Chinese I)
Prerequisite : None
 คำศัพท วลี โครงสรางประโยคความเดียวและประโยคความรวมท่ีใชบอย ระบบ
ไวยากรณพ้ืนฐาน วิธีการเขียนและจดจำตัวอักษรจีน โดยเนนทักษะการพูด ฟง อาน เขียน
และการใชพจนานุกรมจีน-ไทย การศึกษาคำศัพทภาษาจีนไมนอยกวา 600 คำ



PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ   3(3/3-0-0) 
 (Environmental Health and Management)
Prerequisite : None 
 ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม ศึกษาถึงปญหาและ
สาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดลอม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพอนามัยการ
เกิดโรคตางๆ ที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการวางแผนการจัดการสิ่ง
แวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย

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 รวมถึงการดูแลสุขภาพ
แบบองครวมตามหลักการศาสตรการแพทยแผนจีน

PB 3293 ประสบการณวิชาชีพดานสาธารณสุข   3(2/2-1/3-0)
 และอนามัยสิ่งแวดลอม  
 (Professional Experience in Public Health
  and Environmental Health)
Prerequisite : โดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
 เนนใหนักศึกษาเรียนรูประสบการณในสายงานวิชาชีพ โดยการออกชุมชน 
เพื่อศึกษาปญหาทางดานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม มีการฝกปฏิบัติในการ
เตรียมและสำรวจชุมชน การวิเคราะหสถานการณและการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 
การจัดลำดับความสำคัญของปญหา การวางแผนโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน 
การติดตามและการประเมินผล

PB 3343  ปฐมพยาบาลและบำบัดโรคเบื้องตน   3(2/2-1/2-0)
 (First Aid and Primary medical care)
Prerequisite : None
 การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบ้ืองตน  การใหความชวยเหลือผูปวยหรือ
ผูท่ีไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ  การปฐมพยาบาล  การฟนฟูสภาพและการสงตอ

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
 ความรูพ้ืนฐานดานอนามัยส่ิงแวดลอม การเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม การควบคุม
มลพิษส่ิงแวดลอมและภัยสุขภาพ การบริหารโครงการมลพิษส่ิงแวดลอมและภัยสุขภาพ 
เทคนิค วิธีการเก็บตัวอยาง การวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม การใชเคร่ืองมือวิเคราะหอยาง
งาย การวิเคราะหผลคุณภาพส่ิงแวดลอม และการรายงานคุณภาพส่ิงแวดลอม

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 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 2562 ระบบสุขภาพ      2(2/2-0-0)
 (Health System)
Prerequisite : None
 ระบบสุขภาพ องคประกอบระบบสุขภาพ การวางแผนงานและนโยบายดาน
สุขภาพ การจัดองคกร การเจาหนาที่ การอำนวยการ และการควบคุม ในการจัดการ
ระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การบริการสุขภาพ และการประเมินผลการดำเนิน
งานดานสุขภาพ

PB 2572 วิทยาการระบาด       2(2/2-0-0)
   (Epidemiology)
Prerequisite : None
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบาดวิทยา แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยา การ
กระจายของโรคการดำเนินงานทางระบาดวิทยา การปองกันและควบคุมโรค การสอบสวน
โรค การคัดกรองโรค ความรูเบื้องตนของโรคติดตอ ระบาดวิทยาของโรคไรเชื้อและ
อุบัติเหตุ โรคท่ีมีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอมและการประกอบอาชีพ ระบาดวิทยาของโรคติด
เช้ือในสถานพยาบาลรวมท้ังโรคอุบัติใหม สถิติและดัชนีอนามัยท่ีใชในงานระบาดวิทยา
  
PB 3053 วิทยาการระบาด     3(3/3-0-0)
 (Epidemiology)
Prerequisite : MI 2463
 แนวความคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรค 
การกระจายของโรค วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค 
และการควบคุมโรคตางๆ รวมไปถึงวิทยาการระบาดของโรคที่มีสาเหตุหลักมาจาก
สิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ

PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน  3(3/3-0-0)
 (Introduction to Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
 แนวคิดและขอบเขตการทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุ ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ การจัดสำนักงานเพ่ือความปลอดภัย การสุขาภิบาล 
และความเปนระเบียบในสถานประกอบการ อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทำงาน
แนวทางการแกไขปองโรคจากการประกอบอาชีพ  พิษวิทยา บทบาทหนาที่ดานความ
ปลอดภัยของพนักงาน
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CN 1123 ภาษาจีน 2         3(3/3-0-0)
 (Chinese II)
Prerequisite : CN 1113 ภาษาจีน 1
 คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนท่ีใชบอย ระบบไวยากรณพ้ืนฐาน 
การศึกษาคำศัพทใหมภาษาจีนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 600 คำ

CN 1213 การฟง–พูดภาษาจีน    3(3/3-0-0)
 (Chinese Listening – Speaking)
Prerequisite : None 
 ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้องตน การฝกฝนโดยใชประโยคหรือบท
สนทนาสั้นๆ ที่สมมุติขึ้นจากสถานการณและโอกาสตางๆ การฝกฝนการฟงแลวพูดสรุป
ใจความสำคัญ

CN 2113 ภาษาจีน 3     3(3/3-0-0)
 (Chinese III)
Prerequisite : CN 1123 
 คำศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนที่ใชบอย ระบบไวยากรณจีน  โดย
เนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาจีน การศึกษาคำศัพทใหมเพิ่มขึ้น
ประมาณ 600 คำ

CN 2123 ภาษาจีน 4     3(3/3-0-0)
 (Chinese IV)
Prerequisite : CN 2113  
 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)
Prerequisite : CN 1213
 ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยฝกฝนจากบทสนทนาที ่สมมุติข ึ ้นจาก
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน  สำนวนและรูปประโยค

CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2    3(3/3-0-0)
       (Chinese Conversation II)
Prerequisite : CN 2213
 ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยเนนภาษาพูดและภาษาก่ึงทางการเปนหลัก ฝกฝน
จากบทสนทนาท่ีสมมุติข้ึนจากสถานการณตางๆ ฝกสรุปใจความจากเน้ือหาบทสนทนาท่ี
เรียน รวมท้ังการศึกษา คำศัพท สำนวนและรูปแบบประโยคท่ียาวและซับซอนข้ึน

CN3503 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน   3(3/3-0-0)
 (Chinese for the Office) 
Prerequisite :  CN 1123
 ศึกษาคำศัพทและสำนวนจีนซึ่งใชในสำนักงาน โครงสรางองคกร การเขียน
แผนงาน และหนาที่ของงานตำแหนงตางๆ การจัดเก็บแฟม รวมทั้งการจดบันทึก
รายงานการประชุม

CN 3843 ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ       3(3/3-0-0)
 (Chinese for Secretaries)
Prerequisite :  CN 2223
 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)
Prerequisite : None 
 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ  โปรแกรมประมวล
ผลคำ  โปรแกรมตารางการคำนวณ  โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน  โปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล  โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ  การประยุกตใชงานในชีวิต
ประจำวัน  หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

CU1013 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  3(3/3-0-0)
 และสิ่งแวดลอม 
 (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 การประชาสัมพันธ
และการใหความรูแกประชาชน จริยธรรมในงานคุมครองผูบริโภคทางสุขภาพ มาตรฐาน
การคุมครองผูบริโภค กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ นโยบายและการดำเนินงาน
ดานการคุมครองผูบริโภคทางดานสุขภาพของประเทศไทย

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

 



PB 4552 เศรษฐศาสตรในงานสาธารณสุขชุมชน  2(2/2-0-0)
 (Economics for Community 
 Public Health)
Prerequisite : None
 หลักการและทฤษฎีพื ้นฐานทางเศรษฐศาสตรแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข การใหบริการทางสาธารณสุข อุปสงคและอุปทานตอการบริการสุขภาพ 
การประเมินทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหตนทุนและผลไดทางเศรษฐศาสตรในการ
ใหบริการสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากรสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ  เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรที ่ใชในการจัดการงานดานสาธารณสุขการประยุกตใชหลักการทาง
เศรษฐศาสตรในการจัดการสุขภาพ 

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 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 และการใชอุปกรณในการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี
เบื้องตน

PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ   2(2/2-0-0)
 (Physiology for Health Science)
Prerequisite : BI 1012
 ศึกษาหนาที่และกลไกการทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย การ
ทำงานของเซลลในเนื้อเยื่อ การควบคุมสมดุลของระบบในรางกายในสภาวะปกติ

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 การสรางเสริมภูมิคุ มกันโรค 
กฎหมายที่เกี่ยวของ นโยบาย และการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอรายแรง

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

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 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 องคกรและหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการจัดการดาน
สาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

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 บทบาทและหนาที ่ของพอแมในการอบรมเลี ้ยงดูบุตรในแตละวัย
ครอบครัวสัมพันธ การดูแลสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และ
สิ่งแวดลอมภายในบาน การคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัว

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 4123 การบำบัดโรคเบื้องตน    3(2/2-1/2-0)
 (Primary Medical Care)
Prerequisite : None
 หลักการบำบัดโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค จาก
การซักประวัติ การตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบัติการ การสรางเสริม
ภูมิคุ มกัน การบำบัดเบื ้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม การชวยเหลือผู ปวยใน
ภาวะฉุกเฉินและการสงตอ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

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 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
 ฝกปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลเบื ้องตนในสถานบริการสุขภาพที่
เกี่ยวของ ฝกทักษะการดำเนินงานบริการคัดกรอง การรักษาพยาบาลเบื้องตน สอบสวน
สืบสวนโรค ติดตามผูปวยเพื่อการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
ฟนฟูสุขภาพ

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



ST 2013  การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ  3(3/3-0-0)
 (Statistical Analysis for  Health Care)
Prerequisite : MA 1073 
 การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา สถิติการเกิด-ตาย (Vital Statistics) และตารางชีพ 
(Life Table)

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
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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

EG 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน   0(0/3-0-0)

 (English for Job Opportunities)
Prerequisite : None 

 เรียนรูคำศัพทและไวยากรณภาษาอังกฤษ ฝกฝนทักษะการฟง และ

การอานภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบริบทการ

ทำงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ TOEIC

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

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)
 (English Reading - Writing for Professional Purpose)
วิชาบังคับกอน : GE 1063 
 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  การอานจับใจความในภาษาอังกฤษ ทักษะ
การเขียนงาน โดยใชคำศัพทและสำนวนท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะใน
การเขียนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ

EG 5093 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0) 
 (English Listening – Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : None
 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ ทักษะการ
สนทนาการนำเสนอในท่ีประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอท่ีเก่ียวของ
กับภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5103 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0) 
 (English Reading– Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : None
 ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสารและบทความ
วิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน โดยใชศัพท 
สำนวนและหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

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

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

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

GE 1042 ชีวิตกับความคิดสรางสรรค     2(2/2-0-0)
 (Life and Creative Thinking)
Prerequisite : None
 ความหมายและความสําคัญของการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค รูป
แบบและเทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค ทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดยุคใหมเพื่อคิด
ตอยอดและสรางนวัตกรรม แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรม การสรางแรงบันดาลใจ
และโครงการเชิงนวัตกรรม

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  และการใชภาษาในการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน การรู เทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

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 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)
 (English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053  
 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด การอานและการเขียน โดย
เนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต    2(2/2-0-0)
 (Worldviews and Ways of Life)
Prerequisite : None
 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่ง
แวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
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