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มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 

(Program Specification) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 
 

 
 
 
 

หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุมคร้ังที่  1/2559  เมื่อวันที ่ 30 มกราคม  2559 

  
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควิชา   :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :   
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Environmental Health 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
   ชื่อย่อ :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Environmental Health) 
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Environmental Health) 
 
3.  วิชาเอก : ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 145  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับที่ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2552 และ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้อง          
    5.2 ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
    5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยเป็นหลักและรับนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้ดี หรือได้รับ
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง   
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไมมี่ 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
    6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตร : ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  
    6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2558           
วันที่ 6-7  พฤศจิกายน 2558   
    6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มกราคม 2559 
    6.5 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่ สคสท. 051/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 และ                
ที่ สธช. 01/339  วันที่ 28 ตุลาคม 2559 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : พ.ศ. 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  

 1. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานในภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น 
โรงพยาบาล กรมอนามัย  กรมควบคุมโรค ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 
 2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน  

ภาครัฐ ได้แก่  
- หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่างๆ  
- หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ          

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 
1-16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

- หน่วยงานหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม                
การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ภาคเอกชน ได้แก่ 
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
- หน่วยงานอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

3. ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม      
เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ. 2545 

4. ผู้ เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ช านาญการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ             
ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 

5. ผู้ช านาญการด้านการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. ผู้ช านาญการด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในหน่วยงานเอกชน 
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2.6.3 ความคุ้มทุนของหลักสูตร  

 
2.7  ระบบการศึกษา : การจัดการเรียนการสอนระบบในชั้นเรียน 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย  :  

1) มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 58  และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 

2) มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา      
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56   

  
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาใน
การส าเร็จการศึกษา 4 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา 
        3.1   หลักสูตร 

 3.1.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 
 3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มภาษา                           ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

   1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มพลศึกษา   ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า 109  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ        31 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    30 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                  48 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 
 
 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
รายรับ 8,424,200 9,680,450 11,083,550 12,106,850 12,160,850 
รายจ่าย 4,706,170 6,146,880 7,555,540 8,747,690 9,360,730 

ความคุ้มทุน 3,718,030 3,533,570 3,528,010 3,359,160 2,800,120 
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 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร    
       1)  ความหมายของรหัสรายวิชา 

ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 
มีความหมายดังนี้  

ตัวที่หนึ่งและสอง  หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
ตัวที่สามและสี่  หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา 
ตัวที่ห้า   หมายถึง  ระดับของวิชาหรือระดับชั้นปี 
ตัวที่หก    หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือล าดับที่ของรายวิชา 
ตัวที่เจ็ด   หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา    
 เลขล าดับที่ 1-7 มีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ 1 และ 2      19   หมายถึง   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ล าดับที่ 3 และ 4      02  หมายถึง   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับที่ 5       1 – 4  หมายถึง   ระดับของวิชาชั้นปีที่ 1 - 4 
ล าดับที่ 6-7           01 - 99    หมายถึง   ล าดับที่ของวิชา 

 
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1.1. กลุ่มภาษา       ไม่น้อยกว่า    14 หน่วยกิต 
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย       ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต  

1411 101  ภาษาไทยกับการสื่อสาร        3(3-0-6) 
               (Thai Language and Communication)   
1411 104  ศิลปะการใช้ภาษาไทย        2(2-0-4) 
               (Thai Language Arts)        
 
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ       ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต   
1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1        3(3-0-6) 
               (Foundation English I)  
1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2        3(3-0-6) 
               (Foundation English II)      
1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(3-0-6) 
               (Academic English)       
1421 307  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(3-0-6) 
               (English for Health Sciences)  
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1101 141  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
               (Sciences  in Daily Life)     
1101 146  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(3-0-6) 
     (Biodiversity and Climate Change) 
1101 147  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต         3(3-0-6) 
               (Environment  and Life)     
1101 148  ชีวิตกับจุลินทรีย์         3(3-0-6) 
               (Life and Microorganisms)      
1102 109  วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
     (Physical Science in Daily Life) 
1103 128  การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 

    (Household  Electrical Appliance in Daily Life)  
1104 113  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
     (Mathematics and Computer in Daily Life) 
1200 108  อาหารเพ่ือชีวิต         3(3-0-6) 
               (Food for Life)     
1502 100  การดูแลสุขภาพตามวัย       3(3-0-6) 
               (Age - appropriated Health Care)    
1503 100  ยาในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
               (Drugs in Daily Life)   
1503 102  สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม       3(3-0-6) 
               (Herbs for Health and Beauty)   
1103 113  รังสีในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
               (Radiation in Everyday Life)      
1903 101  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น        3(3-0-6) 
               (Life Skills and Adolescent Health)   
1903 102  พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ     3(3-0-6) 
               (Sex Behavior and Safety Sex) 
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 1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์              ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
  1.3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
1431 101  มนุษย์กับสุนทรียภาพ   3(3-0-6) 
               (Man and Aesthetics)   
1431 102  ปรัชญากับชีวิตและสังคม  3(3-0-6) 
               (Philosophy in Life and Society)   
1431 110  มนุษย์กับการใช้เหตุผล   3(3-0-6) 
               (Man and Reasoning)   
1432 100  มนุษย์กับอารยธรรม   3(3-0-6) 
               (Man and Civilization)   
1432 101  วัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 
               (Thai Culture)   
1432 102  วัฒนธรรมอีสาน   3(3-0-6) 
               (Isan Culture)   
1432 103  วัฒนธรรมอาเซียน   3(3-0-6) 
               (ASEAN Cultures)   
1435 100  ดนตรีกับชีวิต   3(3-0-6) 
               (Music and Life)   
1438 100  ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์   3(3-0-6) 
               (Arts for Emotional Refinement)   
1449 100  มนุษย์กับการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
               (Man and Tourism)   
 
 1.3.2 กลุ่มสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1441 100  มนุษย์กับสังคม   3(3-0-6) 
               (Man and Society)   
1442 100  วัฒนธรรมร่วมสมัย   3(3-0-6) 
               (Contemporary Culture)   
1443 200  กฎหมายกับสังคม   3(3-0-6) 
               (Law and Society)   
1445 100  พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) 
               (Dynamics of Thai Society)   
1446 101  ศิลปะการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
               (Art of Living) 
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1447 103  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ   3(3-0-6) 
               (Media and Information Literacy)   
1447 200  มนุษย์กับการสื่อสาร   3(3-0-6) 
               (Man and Communication)   
1451 104  ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย   3(3-0-6) 
               (Contemporary ASEAN Community)   
1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่        3(3-0-6) 
               (Modern Business Management)    
1702 100  การตลาดส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      3(3-0-6) 

    (Marketing for ASEAN Economic Community)   
1703 110  ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
               (Finance Skills in Daily Life)    
1706 102  สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่      3(3-0-6) 
      (Technology for Communication in Modern Life) 
1708 200  พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
      (Buddhist Economics and  Sufficiency  Economy) 
2300 111  สันติวิธีในสังคม         3(3-0-6) 
                (Peace in Society)   
2300 112  การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย        3(3-0-6) 
               (Public Administration and Thai Society)  
2300 113  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน     3(3-0-6) 
               (Thai – ASEAN Relations)  
2300 114  พลเมืองศึกษา         3(3-0-6) 
               (Civic Education)       
 
 1.4 กลุ่มพลศึกษา          ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต   
1439 100  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
               (Exercise for Health)   
1439 101  กีฬาเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 
               (Sports for Health) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ       จ านวน      31  หน่วยกิต 
1101 156   หลักชีววิทยา        3(3-0-6) 
      (Principles of Biology)  
1102 104  เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
               (General Chemistry)   
1102 105  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 
               (General Chemistry Laboratory)  
1102 110  เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
               (Organic Chemistry)   
1102 111  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1(0-3-0) 
               (Organic Chemistry Laboratory)   
1103 132  ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
               (Fundamental Physics)   
1104 101  คณิตศาสตร์ทั่วไป         3(3-0-6) 
              (General Mathematics) 
1902 201  ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(2-0-4) 
               (Biochemistry for Health Science)  
1902 202  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  4(3-3-6) 
               (Anatomy and Physiology)   
1902 206  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 
               (Microbiology and Parasitology)   
1906 101  การสาธารณสุขเบื้องต้น        2(2-0-4) 

     (Introduction to Public Health) 
1906 202  ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข  3(2-2-5) 
               (Biostatistics for Public Health)   
 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข     จ านวน     30 หน่วยกิต 
1902 203  บริหารสาธารณสุข  3(3-0-6) 
               (Public Health Administrative)  
1902 209  กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมวิชาชีพ   3(3-0-6) 
              (Public Health and Environmental Laws and Professional Codes of Ethics) 
1902 215  อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
               (Environmental Health)  
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1902 216 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
               (Occupational Health and Safety)  
1906 201  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
              (Health Education and Behavioral Science)    
1906 204  โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ  3(3-0-6)   
               (Infectious and Non-Infectious Disease)  
1906 303 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น        3(2-2-5) 
              (Basic of Patient Care)    
1906 308  ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 
                (Research Methodology)  
1906 309  วิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
               (Epidemiology)    
1906 401  ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ     3(0-9-0)     

(Field Practice in Comprehensive Community Health) 
 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                                  จ านวน    48  หน่วยกิต 
1902 212   การสุขาภิบาลอาหาร        2(2-0-4) 
                (Food Sanitation)  
1902 213   การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ      2(2-0-4) 
               (Housing and Workplace Sanitation) 
1902 217  การจัดการเหตุร าคาญและควบคุมพาหะน าโรค      2(2-0-4) 
               (Nuisance and Disease Vector Control)   
1902 314  การจัดหาน้ าสะอาดและการควบคุมดูแลระบบน้ าประปา    2(2-0-4) 
      (Water Supply and Water Treatment Plant Control)  
1902 315  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        3(3-0-6) 
               (Solid Waste and Excreta Management) 
1902 316  หลักการจัดการของเสียอันตราย      3(3-0-6)  
      (Principles of Hazardous Waste Management)  
1902 318  การควบคุมกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย    3(3-0-6) 
      (Industrial Waste and Hazardous Waste Control)   
1902 319  การควบคุมมลพิษทางอากาศ        3(3-0-6)          
               (Air Pollution Control)     
1902 320  การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้านอากาศ      3(2-2-5) 
               (Air Sampling and Analysis)   
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1902 321  การเก็บตัวอย่างน้ าและวิเคราะห์      3(0-9-0)  
               (Water Sampling and Analysis) 
1902 322  ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1        1(0-3-0) 
               (Environmental Health Field Practice I) 
1902 324  พิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
               (Toxicology in Environmental Health)      
1902 327  การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย        3(3-0-6) 
      (Wastewater Management and Treatment)      
1902 406  สัมมนาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม       1(1-2-0) 
               (Environmental Health Seminar)    
1902 408  การวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม       3(0-9-0) 
               (Research in Environmental Health)  
1902 411  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     3(3-0-6) 
                (Environmental Health Impact Assessment)   
1902 412  เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอย       3(3-0-6) 
      (Solid Waste Disposal Technology)  
1902 414  ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2       3(0-9-0) 
               (Environmental Health Field Practice II) 
1902 417  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ      3(3-0-6) 
      (Health Risk Assessment) 
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นรายวิชาเลือก
เสรี  นอกจากนีน้ักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 
1902 210  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม       2(2-0-4)  
      (Environmental Economics)   
1902 306  ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล       3(3-0-6) 
               (Quality Assurance and International Standard System) 
1902 317  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
               (Industrial Safety)   
1902 418  การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน        3(3-0-6) 
      (Noise and Vibration Management and Control) 
1902 419  การตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน    3(2-2-5)                   

(Noise and Vibration Measurement and Analysis)   
 



20 
 

                                                                                        
 
                                                                                                            
                                                                                                     

                                                                                                                            

1906 304  อนามัยชุมชน         3(2-2-5) 
     (Community Health) 

 
4. แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)   2(2-0-4) 
 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน  (Physical 

Science in Daily Life) 
3(3-0-6) 

 1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and 
Communication)   

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

1101 156 หลักชีววิทยา (Principles of Biology)  3(3-0-6) 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry 
Laboratory) 

1(0-3-0) 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)  3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 

1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ (Biodiversity and Climate Change) 

3(3-0-6) 

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)   3(3-0-6) 
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(Exercise for Health) 
 

1(0-2-1) 
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หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)  3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry 
Laboratory) 

1(0-3-0) 

1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น (Introduction to Public  
Health) 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 22 
 

ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1902 201 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(Biochemistry for Health Science) 
2(2-0-4) 

 
1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
(Anatomy and Physiology) 

4(3-3-6) 
 

วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1902 203 บริหารสาธารณสุข  
(Public Health Administration)   

3(3-0-6) 

1902 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 3(3-0-6) 
1902 216 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(Occupational Health and Safety) 

3(3-0-6) 

1906 201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
(Health Education and Behavioral Science) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 21 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

(English for Health Science) 
3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1906 202 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข  
(Biostatistics for Public Health) 

3(2-2-5) 

1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
(Microbiology and Parasitology) 

3(2-2-5) 

วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1902 209 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
วิชาชีพ (Public Health and Environmental Laws and 
Professional Codes of Ethics) 

3(3-0-6) 

1906 204 โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ  
(Infectious Disease and Non-Infectious Disease) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพเฉพาะ
สาขา 

1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) 2(2-0-4) 
1902 213 การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ  
(Housing and Workplace Sanitation) 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 19  
 

ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1906 303 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น (Basic of Patient Care)  3(2-2-5) 
1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(2-2-5) 

วิชาชีพเฉพาะ
สาขา 

1902 217 การจัดการเหตุร าคาญและควบคุมพาหะน าโรค 
(Nuisance and Disease Vector Control) 

2(2-0-4) 

1902 314 การจัดหาน้ าสะอาดและการควบคุมดูแลระบบ
น้ าประปา (Water Supply and Water Treatment Plant 
Control) 

2(2-0-4) 

1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
(Solid Waste and Excreta Management) 

3(3-0-6) 
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หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1902 316  หลักการจัดการของเสียอันตราย (Principle of 
Hazardous Waste Management)  

3(3-0-6) 

1902 324 พิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Toxicology in Environmental Health)      

2(2-0-4) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx ไม่น้อยกว่า 2 
รวม (Total) 20 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา/       
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1906 309 วิทยาการระบาด  
(Epidemiology) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพเฉพาะ 
สาขา 

1902 318  การควบคุมกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 
(Industrial Waste and Hazardous Waste Control) 

3(3-0-6) 

1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศ  
(Air Pollution Control) 

3(3-0-6) 

1902 320  การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้านอากาศ                 
(Air Sampling and Analysis)  

3(2-2-5) 

1902 321 การเก็บตัวอย่างน้ าและวิเคราะห์     
(Water Sampling and Analysis ) 

3(0-9-0) 

1902 327 การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย  
(Wastewater Management and Treatment)      

3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx ไม่น้อยกว่า 2 
 รวม (Total) 20 
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ชั้นปีที่  4  (Forth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาชีพ
สาธารณสุข 

1906 401 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ  
(Field Practice in Comprehensive Community Health) 

3(0-9-0) 

วิชาชีพเฉพาะ
สาขา 

1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1                      
(Environmental Health Field Practice I) 

1(0-3-0) 

1902 406  สัมมนาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                 
(Environmental Health Seminar) 

1(1-2-0) 

1902 408 การวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Research in 
Environmental Health) 

 3(0-9-0) 

1902 411  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                 
(Environmental Health Impact Assessment)   

3(3-0-6) 

1902 412  เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอย       
(Solid Waste Disposal Technology)  

3(3-0-6) 

1902 417  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ      
(Health Risk Assessment) 

 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx ไม่น้อยกว่า 2 
รวม (Total) 19 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสและชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาชีพ 
เฉพาะสาขา 

1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 
(Environmental Health Field Practice II)     

3(0-9-0) 

รวม (Total) 3* 

*หมายเหตุ :  ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 16.2) 
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5.  ค าอธิบายรายวิชา   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มภาษา 
1.1.1 กลุ่มภาษาไทย 

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร       3(3-0-6) 
     (Thai Language and Communication) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
     ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดและน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและมีตรรก 
วิจารณ์ 

Thai language skills to express ideas and present issues systemically and logically 
 
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย       2(2-0-4) 
     (Thai Language Arts) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและมีศิลปะ ทั้งทักษะการรับสารและทักษะการส่งสาร 

Skills in using the Thai language proficiently and artfully in both sending and  
receiving messages  
 

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1       3(3-0-6) 
     (Foundation English I) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด   
การอ่าน และการเขียน 
 English for communicative purposes focusing on developing listening; speaking; 
reading; and writing skills 
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1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)   
             (Foundation English II) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสูงขึ้น  โดยมุ่งเน้นทักษะการฟัง  การพูด  

การอ่าน และการเขียน 
English for communicative purposes at a higher level focusing on listening; speaking; 

reading; and writing skills 
 
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
     (Academic English) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ เน้นทักษะการอ่านทางวิชาการ  และการพูด การเขียนสรุป 
เรื่องท่ีอ่านได้   

English for communication in academic contexts focusing on academic reading and 
summarizing in both written and oral forms 
 
1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
  (English for Health Sciences) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
การอภิปรายประเด็นส าคัญและการน าเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

Academic English in health sciences contexts with an emphasis on reading for 
analyzing; discussing key issues and presenting academic opinions 
 

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

    (Sciences  in Daily  Life) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ปรัชญา ระเบียบ
วิธีทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับ
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มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

Development of science; scientific concepts  about  nature; philosophy; scientific 
methodology; science  process skill; facts about nature as related  to humans and other living 
things; conservation of natural resources;  scientific  and  technological  innovation  in daily life 

 
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(3-0-6) 
     (Biodiversity and Climate Change) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เหตุปัจจัยและหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ       
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศ      
บนบก  น้ าจืดและน้ าทะเล การสูญพันธุ์และการกลายพันธุ์ทางชีววิทยา  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  ผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร  แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล  ระดับชาติ และนานาชาติ 

Causes and present evidence of climate change effecting on local, regional and  
global  biodiversity  including  terrestrial, fresh water and marine  ecosystems; biological 
extinction and mutation; epidemic;  emerging diseases;  effects on food  and agricultural 
products; solving approaches at personal,  local  and  international  levels 

 
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต        3(3-0-6) 

    (Environment and Life) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความเข้าใจและ
กรอบความคิดในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  แหล่งข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความส าคัญของระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม    
แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาที่ยั่งยืน  กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   

Integrated  relationship between disciplines  in environmental  science; current 
understandings  and conceptual  frameworks in studying  of  environment and  human life; 
informational resources about environment; relationship between  human,  society and 
environment; importance  of  ecosystems; natural  resources and  biodiversity; current status 
of natural  resources consumption;  impact of technology on environment; scientific 
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approaches to management of environmental problems; sustainable  development; 
environmental  laws; roles of youth  in environmental  management 
 
1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์        3(3-0-6) 

    (Life  and Microorganisms) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ชนิดและกระบวนการ
ท างานของจุลินทรีย์   ผลกระทบในแง่ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ก่อโรคที่เก่ียวข้อง
กับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์  การน าจุลินทรีย์มาบ าบัดของเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

Basic knowledge  about  microorganisms in human daily life;  microorganic  types 
and processes; positive  and negative impacts of  microorganisms on environment;  pathogenic 
microbes and their  relations to human health and life;  utilization of microorganisms in waste  
treatment for  better quality of human life 
 
1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
     (Physical  Sciences  in  Daily  Life) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เคมีในชีวิตประจ าวัน   การยับยั้งภัยคุกคามจากฝนกรด  เคมีเก่ียวกับภาวะโลกร้อน  การปกป้อง  
ชั้นโอโซนของโลก  อาหารและฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก การป้องกันและ    
การจัดการกับขยะอันตราย  แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  พลังงานกับการด าเนินชีวิต  การใช้ไฟฟ้าและ   
ความปลอดภัย คลื่นกลจากปรากฏการณ์สึนามิ  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า 

Chemistry in daily  life contexts;  prevention of threats of acid  rain; chemistry of 
global  warming;  protection of  the ozone layers;  food  products and their labels; world of  
polymers  and  plastics; prevention and  management of  common hazardous  wastes;  force 
and motion  of  objects; energy and livelihood; electricity  usage and  safety;  mechanic wave 
of Tsunami; celestial  phenomena 
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1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
    (Household  Electrical  Appliances  in Daily Life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า  หลักการทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและการประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิด
ต่างๆ  

Electrical sources; basic principles of  electricity and  electric  circuits and their  
applications for safety and cost reduction;  common household  appliances for daily use; 
highly efficient energy saving appliances  
 
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
     (Mathematics and Computer in Daily Life) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

การจ าแนกประเภทของคณิตศาสตร์ จ านวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์             
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น                 
สถิติในชีวิตประจ าวัน การท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน การใช้อินเตอร์เน็ต 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

Classification  of  mathematics; number and symbol;  mathematical  structure; 
mathematical  reasoning; problem solving  using  mathematical  methods;  mathematics and 
other  sciences;  statistics in daily life; how the computer work;  using computer in workplace; 
efficiently use of the internet 
 
1200 108  อาหารเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 

    (Food  for  Life)                     
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

อาหารหลัก 5 หมู่ และน้ า ภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร  อาหารและประโยชน์ โภชนาการ
ส าหรับช่วงวัยต่างๆ  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินสุขภาพ  การเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัย   
สมุนไพรในอาหารและผลดีของสมุนไพรต่อชีวิต  พฤกษเคมีเพ่ือสุขภาพที่ดี  กิจกรรมการผลิตอาหารส าหรับ
ครัวเรือน  สื่อการประชาสัมพันธ์ทางการค้าและการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าอาหาร      

Five  groups of food  staples and  water;  agricultural  sectors  and  food  
production; foods and their benefits; age-appropriated  nutrition; basic knowledge  on  health  
assessment;  food  safety and their selection; herbs in food  and  their health  benefits;  
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phytochemicals  for  good  health; household  food  production;  commercial  advertising  
and  decision  on  food  product  consumption 
 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย       3(3-0-6) 

    (Age - appropriated  Health  Care) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

สรีระวิทยาและกายวิภาคของเพศชายและหญิง  การก าเนิด  พัฒนาการและความผิดปกติของทารก
ในครรภ์  การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของหญิงตั้งครรภ์  การดูแลสุขภาพและโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์  
โภชนาการและวัคซีนส าหรับทารกและเด็ก  จิตวิทยาพัฒนาการ  วิกฤตการณ์และการดูแลด้านสุขภาพของวัยรุ่น  
การคุมก าเนิด  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันโรค  ภาวะการมีบุตรยากและ
วิธีการแก้ปัญหา  การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของหญิงสูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยทอง  การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ   

Physiology  and  anatomy  of  males  and  females; birth; prenatal developments 
and defects;   physiological  changes  during  pregnancy; health  care  and  nutrition  during  
pregnancy; nutrition  and  vaccination  for  infants  and  children; developmental  psychology; 
crisis  and  health  care  in adolescent;  birth  control; sexually transmitted  diseases  and  
prevention; infertility  and  treatment; physiological  changes in post-menopausal women; 
health  care  for the elderly 
 
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

    (Drugs in Daily Life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  สิทธิของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับยา  แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสมในสังคมไทย  ผลไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา 

Behavior of  drug  consumption  in Thai society; consumer rights about drug; 
concept of dietary supplement products and appropriate drug use;  inappropriate drug use in 
Thai society; adverse effects  of  drugs  
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1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 
    (Herbs for Health and Beauty) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ประเภทและลักษณะของเครื่องส าอางชนิดต่างๆ   ประโยชน์และโทษของเครื่องส าอางที่ผลิตจาก
สารเคมีและสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพและความงาม  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสปา  การเลือกใช้และการเก็บ
รักษาเครื่องส าอาง  ผลไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้เครื่องส าอางอย่างไม่ถูกต้อง 

Types and characteristics  of  various  cosmetic  products;  advantages and  
disadvantages  of cosmetic  production from chemicals and herbal extracts in health and 
beauty;  dietary  supplement products and spa; selection and storage of  cosmetic products; 
adverse  effects  associated  with misuse of cosmetic products 
 
1103 113 รังสีในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
     (Radiation in Everyday Life)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ชนิดและแหล่งก าเนิดของรังสี  รังสีในสิ่งแวดล้อม  ปริมาณรังสี  ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต มาตรฐาน   
ความปลอดภัยสากลส าหรับการป้องกันรังสี  การประยุกต์ใช้รังสีในงานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร
และการผลิตพลังงาน  กรณีศึกษาการป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี  
 Types  and radiation sources; environmental radiation; radiation dose; biological 
effect of radiation; international safety standards for radiation protection; radiation  application 
in industries, medicals, agricultures and power plants; case studies of radiation protection  in 
radiation accidents;  
 
1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น       3(3-0- 6) 

    (Life Skills and Adolescent Health) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ธรรมชาติการเจริญเติบโตของวัยรุ่น  พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  การส่งเสริมพัฒนาการ    
ด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น  ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน และการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่น และทักษะชีวิต
ส าคัญที่จ าเป็นเพ่ือด ารงชีวิตของวัยรุ่น 

Nature of adolescent growth; adolescent development; aromotion of adolescent 
development; health problem; guideline for protection; self – health care of adolescence and 
important life skill for adolescent living 
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1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ     3(3-0-6) 
    (Sex Behavior and Safety Sex)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
ความรักและการเลือกคู่ ความผิดปกติทางเพศ รักร่วมเพศ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติเพื่อความสุขทางเพศ  
ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การสื่อสารทางเพศและกฎหมายที่เก่ียวข้องทางเพศ  

Gender role and sexual behavior; sexual risk behavior and sexual transmitted  
disease; love and partner selection, gender disorder, homosexuality, science and art of 
appropriate practice of sexual happiness; sexual danger and prevention, sexual 
communication and sexual related laws 
 

1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
     (Man and Aesthetics) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความงามที่ด ารงอยู่ในธรรมชาติ  ความงามในศิลปะ ความงามและความอัปลักษณ์จากสิ่งที่มนุษย์
สร้างข้ึนซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สุนทรียภาพตามหลักอัตวิสัย ภววิสัย และอัตภววิสัย  
ภาพรวมเรื่องความงามขั้นพ้ืนฐาน 

Aesthetics of nature; aesthetics of fine art; man-made aesthetics and ugliness in 
human society and natural surroundings; subjectivist, objectivist and relativist analyses of 
aesthetics; conceptual overview of aesthetics 
 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
     (Philosophy in Life and Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 
ประเด็นส าคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยในมุมมอง
ของศาสนาต่างๆ  

Definition, characteristics, and scope of Western and Eastern philosophies, important 
issues in metaphysics, epistemology, ethics and aesthetics; different religious perspectives on 
Thai philosophy 
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1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 
     (Man and Reasoning) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้าง
เหตุผล   ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล   การอ่านเชิงวิพากษ์บทความ 
 Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning; 
assessment of reasoning; logical fallacies; critical reading of articles 
 
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) 
     (Man and Civilization) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 พัฒนาการที่ส าคัญทางอารยธรรมหลักของมนุษย์ในพ้ืนที่และช่วงเวลาต่าง ๆ   สภาพแวดล้อมทาง 
ธรรมชาติกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน และอินเดีย การสร้างระบบ
การเมืองแบบจักรวรรดิ ศาสนากับอารยธรรม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อโลกตะวันออก                
การแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคร่วมสมัย  
 Important developments of major civilizations in different geographical areas and 
periods; natural environments and human settlements in Mesopotamia, Ancient Egypt, Ancient 
Greece, Ancient Roman, China, and India; rise of the empire political system, religions and 
civilizations; influences of Western civilizations on the Eastern world; cultural exchanges 
between West and East; changes in the contemporary world 
 
1432 101 วัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 
     (Thai Culture) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญาของไทย   
หัวข้อที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

Development of Thai society and culture; analytical tools from the Thai intellectual 
heritage; selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic, 
and cultural changes 
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1432 102 วัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6) 
     (Isan Culture) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน   สังคมและ
วัฒนธรรมของภาคอีสาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยล้านช้าง        
สมัยรัตนโกสินทร์   กลุ่มคนในภาคอีสาน   เศรษฐกิจภาคอีสาน   ศาสนาและความเชื่อของผู้คนในภาคอีสาน   
ประเพณี 12 เดือน   ศิลปกรรมภาคอีสาน ภูมิปัญญาอีสานด้านการปกครอง   การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

Geography and natural resources of Isan; Isan society and culture in prehistoric 
times, in the Dvaravati period, during the ancient Khmer’s influence, in Lan Xang and 
Rattanakosin periods; peoples of Isan; Isan economy; Isan religions and beliefs; twelve-month 
rite tradition; Isan art; Isan administrative wisdom; Isan social and cultural changes 

 
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
     (ASEAN Cultures) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาค
อาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนต่อกลุ่ม
คนในอาเซียน การเข้ามาของชาวตะวันตกในกลุ่มประเทศอาเซียนและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อสังคม
อาเซียน  อาเซียนและความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดก าเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินอยู่และภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น  

ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present;   
adoption of Indian and Chinese cultures; influences of Chinese and Indian cultures on ASEAN 
peoples; Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN societies; 
Post World War II changes; establishment of ASEAN; social and cultural diversities; traditional 
livelihood and wisdom; ASEAN after Cold War 
 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) 
     (Music and Life) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

องคป์ระกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มี
ต่อวิถีชีวิตและสังคม   
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Elements of music; relationships between music and human life; purposes and roles 
of music in human lifestyles and society 
 
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ 3(3-0-6) 
     (Arts for Emotional Refinement) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความเป็นมาและลักษณะของศิลปะในแขนงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปวัตถุและศิลปะเคลื่อนไหวซึ่งมี
บทบาทในการช่วยพัฒนาอารมณ์  การใช้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมการแสดงออกแห่งตนที่สร้างสรรค์อันจะน าไปสู่   
การพัฒนาอารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพทางศิลปะ   

General backgrounds and aspects of arts in various forms including artistic artifacts 
and dynamic arts encouraging emotional refinement; use of arts in creative self-expression 
lending to emotional refinement, social intelligence and intellectual for  improvement quality 
of life which forming spiritual uplift and aesthetics 
 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
     (Man and Tourism) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 บทบาทและความส าคัญในการท่องเที่ยวของมนุษย์ สถานที่และการจัดการการท่องเที่ยว      
ลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยว การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 Roles and importance of tourism for man; tourist destinations and tourism 
management; characteristics of a good tourist; field trip 

 
1.3.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ 

1441 100 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
     (Man and Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 มิติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยา ชาตินิยม บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ ชนชั้น  
เพศ  สถานะ ปัญหาการเมืองไทย 

Dimensions of social sciences and science; sociology; nationalism; consumerism and 
globalization; class; gender; status; Thai political problems 
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1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 
     (Contemporary Culture) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 มโนทัศน์ของวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างและอ านาจของวัฒนธรรม     
ทั้งระดับสังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเรื่องโลกาภิวัตน์ รัฐชาติ   
ชาติพันธุ์  ความเชื่อศาสนาและเพศ   
 Cultural concepts;  analysis of contemporary cultural phenomena; cultural 
structures and powers in Thai society and global society; analysis of cultural relationships 
concerning  issues such as globalization, nation state, ethnicity, religious  beliefs and gender 
 
1443 200 กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6) 
     (Law and Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎี บทบาท ภาระหน้าที่และประเภทของกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย        
การจัดท ากฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การบังคับใช้กฎหมาย
ในสังคม 
 Concepts, theories, roles, functions, and types of laws; legal organizations; 
lawmaking; law and social control; law and social change social; law enforcement 
 
1445 100 พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 แนวคิด  พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยในประเด็น 
การเข้าสู่ทุนนิยม  พัฒนาการประชาธิปไตย  ลักษณะชาตินิยมของไทย  อุดมการณ์และกลุ่มทางสังคมต่างๆ 
 Concepts, development, and relationships between Thailand’s economy, politics 
and society with respect to capitalist transformation;  development towards democracy;    
Thai nationalism; ideologies and social factions 
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1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
     (Art of Living) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 มนุษย์กับการคิด  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและ
สังคม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร  

Man and thinking; understanding of self and others; roles, duties and responsibilities in 
family and society; teamwork, personality and social etiquettes; interpersonal relationships and 
communication 
 
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
     (Media and Information Literacy) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

Importance of media literacy in the context of information driven society;  impacts 
of media;  skills and components of media analysis for literacy;  principles of information 
retrieval for optimum benefit;  avoidance of media with negative impacts on self and society 
 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร        3(3-0-6) 
     (Man and Communication) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ  องค์ประกอบและรูปแบบในการสื่อสาร
ของมนุษย์โดยเน้นที่หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่  การสืบค้นและการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร 

Importance and need for communication; processes, elements and forms of human 
communication with an emphasis on functions and roles of communication in modern society; 
search and utilization of information for communicative purposes 

 
 
 
 



38 
 

                                                                                        
 
                                                                                                            
                                                                                                     

                                                                                                                            

1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย 3(3-0-6) 
     (Contemporary ASEAN Community) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

สังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของประชาคมอาเซียนร่วมสมัย  ความร่วมมือและ        
ความขัดแย้งภายในประชาคมอาเซียน และระหว่างประชาคมอาเซียนกับประชาคมโลก  

Social; economical; cultural and political issues of the contemporary ASEAN 
community; collaborations and conflict within the ASEAN community and between ASEAN and 
other international  communities 
 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่       3(3-0-6) 

    (Modern  Business  Management) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ศาสตร์แห่งการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์  การจัดการองค์กร   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การตลาด  การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การเงิน  การบัญชี  ภาษี  
ธุรกิจระหว่างประเทศ   การบริหารความเสี่ยง   การประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจ 

Science of management;  concepts,  theories and practice in economics; 
organization  management;  human resources management; marketing;  efficiency and 
effectiveness improvement;  finance; accounting; taxation;  international business;               
risk management; application for business  analysis and decision making  

 
1702 100 การตลาดส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      3(3-0-6) 

    (Marketing for ASEAN Economic Community)   
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความหมาย  ความส าคัญและกระบวนการของการตลาด  แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่  
หน้าที่ทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด
ความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อธุรกิจไทย 
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

Meaning,  importance and process of marketing; concepts and principles of modern 
marketing; marketing functions; marketing segmentation; selection of target market and 
positioning; significance of AEC; impacts of AEC on Thai businesses; marketing environment 
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analysis of AEC members; international marketing strategies: product, price, place and 
promotion; application of marketing strategies in AEC countries 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

    (Finance Skills  in Daily Life) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

การบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคล   กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล           
การวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

Management of daily life personal finance; personal financial planning process;  
financial  planning  for  retirement with an emphasis on developing  the quality of personal  
life  in both mental and physical aspects 
 
1706 102 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่     3(3-0-6) 
              (Technology for Communication in Modern Life) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

วิวัฒนาการระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต   
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย รายได้และการเติบโตของธุรกิจการ
สื่อสาร ความรับผิดชอบและการมีคุณธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ในยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน 

Evolution of informations technology for communication; patterns and roles of 
Internet communication; impacts on life and responses to changes; changes of Thai society 
and global society; revenue and growth of communication service via the Internet; 
responsibilities and morals in the age of borderless communication 
 
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
     (Buddhist  Economics and  Sufficiency  Economy) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความส าคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก    
ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ การบริโภค  การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์และ
บทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Importance of Buddhist Economics; comparison between Buddhist Economics and  
mainstream economics; understanding of human beings context through Buddhism; 
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consumption; production and product distribution in Buddhist Economics context and 
government’s roles; sufficiency economy and sustainable  development 

 
2300 111 สันติวิธีในสังคม               3(3-0-6) 

    (Peace in Society)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความหมายของสันติภาพ ที่มาของความขัดแย้งจากธรรมชาติและมนุษย์ การวิเคราะห์สถานการณ์
ความขัดแย้งจากมุมมองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมุ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี  
สันติวิธีในฐานะที่เป็นทั้งจริยธรรมและเทคนิคส าหรับการการแก้ไขความขัดแย้ง 

Meaning of peace; cause of conflict in natural and human; analysis the conflict 
situations from science, human science and social science perspective to live peacefully in 
society; non violence as an ethic and a technique for conflict resolution 
 
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย       3(3-0-6) 

    (Public Administration and Thai Society) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ  การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม การบริหารจัดการแนวใหม่   
การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน   การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยสมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  
การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยสมัยการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ กรณีศึกษาการบริหาร
สังคมไทยที่ล้มเหลว   กรณีศึกษาการบริหารสังคมไทยที่ประสบผลส าเร็จ  ความท้าทายของการบริหารสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน         

Concept about public administration; classical of administration, new administration, 
good administration, moral and sufficiency economy administration and sustainable 
administration; public administration and Thai society before and after 1932 revolution era; 
public administration and Thai society in national economic and social development plan era; 
case study of failure Thai society administration;  case study of successful Thai society 
administration; challenge of Thai society administration at present era 
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2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน     3(3-0-6) 
              (Thai – ASEAN Relations)   

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี                               

การก่อตั้งอาเซียน โครงสร้างของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ประเด็น
พ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนอนาคต
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน    

Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); structure of the 
Association;  ASEAN way;  development of political, economic and socio-cultural cooperative 
mechanisms;  initiatives on ASEAN community; changes in Thai society; issues effecting 
people’s daily life;  relations between Thailand and other ASEAN countries;  future of Thai – 
ASEAN relation 
 
2300 114 พลเมืองศึกษา (Civic Education)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี            
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

อิสรภาพและการพ่ึงพาตนเองของพลเมือง ความเท่าเทียมกันในสังคมของพลเมือง การยอมรับ  
ความหลากหลายและความแตกต่าง สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย 

Freedom and self-reliance of citizen; social equality among citizen; recognition of  
diversity and differences; human rights; social responsibility; understanding and participating in 
democracy 

 
1.4 กลุ่มพลศึกษา 

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
     (Exercise for Health) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ประโยชน์ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการออกก าลังกายประเภทต่างๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง 

Benefits, steps, and cautions concerning different types of exercises; self efficacy 
assessment 
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1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
     (Sports for Health) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ทักษะพ้ืนฐาน  กฎ  กติกา วิธีการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ    
Different types of sports in terms of basic skills; rules and regulations; playing 

instructions and competitions 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 156 หลักชีววิทยา         3(3-0-6) 
(Principles of Biology)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
องค์ประกอบเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  เซลล์และเทคนิคการศึกษาเซลล์ โครงสร้างและการท างานของ

เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ พลังงานในสิ่งมีชีวิต  การท างานของเอนไซม์และกระบวนการเมแทบอลิซึม การแบ่ง
เซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การควบคุม และการแสดงออกของยีน 
ชีววิทยาเชิงประชากรและวิวัฒนาการของมนุษย์  นิเวศวิทยาของมนุษย์ 

Chemical basic of life; cell and cell visualizing techniques; structure and working 
systems of cell; tissues and organs; bioenergetics; enzyme and metabolism; cell division and 
gametogenesis; structure and function of genetic information; gene regulation and expression; 
biology in population and human evolution; human ecology 

 
1102 104 เคมีทั่วไป         3(3-0-6) 

(General Chemistry) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
โครงสร้างอะตอม  เทอร์โมไดนามิกส์เคมี  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ จลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  กรด

เบส  ไฟฟ้าเคมี นิวเคลียร์เคมี  เคมีอินทรีย์ 
Atomic structure thermodynamics solid liquid gases chemical kinetics chemical 

equilibrium acid base electrochemistry nuclear chemistry organic chemistry 
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1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป          1(0-3-0) 
     (General Chemistry Laboratory) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1102 104  เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  1102  104  เคมีทั่วไป 
Laboratory work designed to accompany General Chemistry 
 

1102 110 เคมีอินทรีย ์       3(3-0-6) 
              (Organic Chemistry) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1102 104  เคมีท่ัวไป 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 

โครงสร้าง พันธะเคมี สมบัติทางกายภาพ ความเป็นกรด-เบส สเทอริโอเคมี และปฏิกิริยาของ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและ 
อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน สารชีวโมเลกุล 

Structure;  chemical bonding;  physical property;  acidity-basicity;  stereochemistry  
and reaction of hydrocarbons;  alkyl halides;  alcohols;  phenol;  ethers;  aldehydes;  ketones;  
carboxylic acids and derivatives of carboxylic acids;  amines;  biomolecules 

 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      1(0-3-0) 
              (Organic Chemistry Laboratory) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปในการเรียนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และเทคนิคต่างๆในห้องปฏิบัติการ จุดเดือดและ    
การกลั่น การจัดกลุ่มการละลายของสารอินทรีย์ การจัดกลุ่มการละลายของสารอินทรีย์โดยการสกัด การจัดกลุ่ม
การละลายของสารอินทรีย์โดยการตกผลึก ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตัวและอโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน การวิเคราะห์ธาตุ              
ในสารประกอบอินทรีย์ 
      General knowledge and several techniques in organic chemistry;  boiling point and 
distillation; organic compound characterization using the solubility;  extraction and 
crystallization;  saturated unsaturated and aromatic hydrocarbon;  alcohol and phenol;  
aldehyde and ketone;  carboxylic acid amine and the elemental analysis of organic 
compounds 
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1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
    (Fundamental Physics) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 

กลศาสตร์เบื้องต้น สสารและพลังงาน ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กัมมันตภาพรังสี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์และ
สภาพแวดล้อม อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ 

Introduction to mechanics; matter and energy; electricity and magnetism; 
radioactivity; environment and geology physics; apparatus and instrumental physics 
 
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป        3(3-0-6) 

    (General Mathematics)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เซต ตรรกศาสตร์และวิธีการพิสูจน์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ เมตริกซ์ในระบบสมการเชิงเส้น 
ก าหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ฟังก์ชันและกราฟ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและ
การประยุกต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย 

Sets, logic and method of proof, plane analytic geometry, matrices and systems of 
linear equations; linear programming; introduction to probability; functions and graphs; 
derivatives and integrals of real value functions of real variable and their applications; 
functions of several variables and partial derivatives 

 
1902 201 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ       2(2-0-4)                    
              (Biochemistry for Health Science) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ กรด-เบสและบัฟเฟอร์  เอนไซม์และโคเอนไซม์ เมแทบอลิซึม 

เบื้องต้นและชีวพลังงานของเซลล์  คาร์โบไฮเดรตและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีนและเมแทบอลิซึม
ของโปรตีนและกรดอะมิโน  ลิพิดและเมแทบอลิซึมของลิพิด  กรดนิวคลิอิก นิวคลีโอไทด์ และเมแทบอลิซึมของ
กรดนิวคลีโอไทด์  เมแทบอลิซึมผสมผสาน  วิตามิน  เกลือแร่  เยื่อหุ้มชีวภาพ  เลือดและส่วนประกอบของเลือด  
ฮีมและเมแบลอลิซึมของบิลิรูบิน  การจ าลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส การแปลรหัส การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน เทคนิคทางชีวโมเลกุล  

Cell and cell composition, acid-base and buffer; enzyme and coenzyme; 
introduction to metabolism and cell bioenergetics; carbohydrate and carbohydrate 
metabolism; lipid and lipid metabolism; protein and amino acid metabolism; vitamin; mineral; 
nucleic acid, nucleotide and metabolism of nucleotide; Integration of metabolism; biological 
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membrane; blood and blood composition; heme and bilirubin metabolism; DNA replication, 
transcription, translation and control of gene expression; molecular biology techniques 
 
1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา      4(3–3-6) 

(Anatomy and Physiology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 156 หลักชีววิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
จุลกายวิภาคศาสตร์ มหกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ ศึกษา

โครงสร้าง หน้าที่ การควบคุมการท างาน และความผิดปกติ รวมถึงกลไกของการเกิดโรคของระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ 

Microanatomy; gross anatomy; physiology and pathophysiology of human body; 
study of structure; functions; regulations; disorders and mechanisms of diseases in different 
human body systems 
 
1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา       3(2-2-5)  

    (Microbiology and Parasitology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1101 156 หลักชีววิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
รูปร่าง โครงสร้าง วงจรชีวิต การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิทยาการระบาดของ

จุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญทางการแพทย์ เชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย      
การท าให้ปลอดเชื้อ การท าลายเชื้อ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา         
ระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการตอบสนองของร่างกาย 

    Morphology; structure; life cycles; growth; reproduction; metabolisms; epidemiology 
of medical microorganisms and parasites; pathogens causing major public health problems in 
Thailand; sterilization and disinfection; laboratory tests for microbiology and parasitology; 
immune systems and immune response 

 
1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น      2(2-0-4) 

(Introduction to Public Health) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
แนวคิดและหลักการทางสุขภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  ประวัติความส าคัญของงานสาธารณสุข 

องค์กรและบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวกับสุขภาพท้ังในและต่างประเทศ ปัญหาสาธารณสุขของไทย ระบบ
บริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ นโยบายการแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข            
การสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ    
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     Concepts and principles of health; determinants of health; history of public health; 
health organizations and their roles at national and international levels; public health 
problems in Thailand; public health service system in Thailand and in other countries; policy 
on public health problem solving; primary health care; national health development plans 
 
1906 202 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข       3(2-2-5) 
              (Biostatistics for Public Health)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสถิติ มาตรวัดค่าตัวแปร การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติ
ที่ใช้พารามิเตอร์และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การค านวณขนาดตัวอย่าง 

     Basic knowledge of biostatistics; variable measurements; measures of central 
tendency and probability dispersion; probability distribution; statistic distribution; estimation; 
hypothesis testing; parametric and nonparametric statistics; sample size calculation 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 
1902 203 บริหารสาธารณสุข        3(3-0-6) 
 (Public Health Administration) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    แนวคิด ระบบการบริหารงานสาธารณสุข หลักการ นโยบายและแผนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ในประเทศไทยและอาเซี่ยน  การจัดองค์กร  การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผน โครงการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การเขียนโครงการ  การประเมินผลโครงการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    Basic concepts; public health management systems; principles, policy and public 
health and environmental plans in Thailand and other ASEAN countries; organization 
management; strategic management for health systems; project planning; project evaluation; 
human resource management; budget management; local administration on public health and 
environment 
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1902 209 กฎหมายสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมและจริยธรรมวิชาชีพ 3(3-0-6) 
            (Public Health and Environmental Laws and Professional Codes of Ethics)   

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    ความเป็นมาของกฎหมาย การตรากฎหมาย บทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้พิการ กฎหมายที่
เกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยละเมิดและรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและกรณีศึกษา  
หลักจริยศาสตร์ต่างๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในทางสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม 

History of laws; legislative process; constitutional laws pertaining to public health; 
public health and environment laws; health rehabilitation for the disabled; local government 
laws on environmental health; laws of tort and tort liability; laws pertaining to environmental 
health practitioners; international laws on environmental health; liability and compensation 
for environment damage; professional codes of ethics; analysis of ethical issues in public and 
environmental health 
 
1902 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

   (Environmental Health) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
        ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ าสะอาด  

มลพิษทางน้ า มลพิษอากาศ  มลพิษในดิน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรคการสุขาภิบาล
อาหาร การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ การจัดการเหตุร าคาญ  

Definitions, scopes and importance of environmental health; environmental  
pollution; water supply; water pollution, air pollution; soil pollution; solid waste and excreta; 
insect vector and rodent control; food sanitation; housing and workplace sanitation; nuisance 
management  
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1902 216 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
   (Occupational Health and Safety)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
   แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตระหนักและการประเมินอันตราย

จากสิ่งแวดล้อมในการท างาน  การควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน พิษวิทยาที่เก่ียวกับ          
การประกอบอาชีพ เออร์โกโนมิคส์ โรคจากการท างาน อุบัติเหตุและการป้องกัน  การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ความปลอดภัยในการท างานในห้องปฏิบัติการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรม  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Concept and scopes of occupational health and safety; recognition and evaluation 
of environmental hazards at work; control of environmentals hazard at work; occupational 
toxicology; ergonomics; occupational diseases; accidents and prevention; fire prevention and 
control; safety in laboratory work; occupational health and safety in agricultural work; 
occupational health and safety regulations; occupational health and safety management 
systems 

 
1906 201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์        3(2-2-5) 

    (Health Education and Behavioral Science)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    แนวคิดและหลักการทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิธีการทางสุขศึกษา สื่อและเทคโนโลยี
ส าหรับการด าเนินงานสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา   
การสร้างเสริมสุขภาพ การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข  

    Concepts and principles of health education and behavioral sciences; methods of 
health education; media and technology for health education management; behavior theory; 
analysis of health behaviors; modification of health behavior; health behavior surveillance; 
planning and evaluation of health education services; health promotion; health counseling; 
health communication and public relations in public health 
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1906 204 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ           3(3-0-6)                                                                     
             (Infectious and Non- Infectious Disease) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

    สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศไทย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ
และโรคไม่ติดเชื้อ หลักการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อจากการสัมผัส โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ า โรคติดเชื้อน าโดยแมลง โรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน โรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคจากการประกอบ
อาชีพ โรคจากพิษของพืชและสัตว์  โรคเก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจร 

    Factors causing infectious and non-infectious diseases in Thailand; epidemiology of 
infectious and non-infectious diseases; principles of disease prevention and control; infections 
spread by close personal contact; respiratory infections; food and water borne diseases; 
diseases primarily transmitted by arthropod vectors; zoonoses; vaccine-preventable diseases; 
psychoneurosis; cardiovascular disease; diabetes mellitus; occupational diseases; infections 
from plants and animals; environmental diseases; traffic collision  

 
1906 303 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น       3(2-2-5) 

    (Basic of Patient Care)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

     คุณลักษณะของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ  การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
วิธีการท าลายเชื้อโรค การล้างมือ การใช้ของปราศจากเชื้อโรค การใส่หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ถุงมือ เสื้อคลุม   
การวัดสัญญาณชีพ การดูแลผู้ที่มีไข้  การดูแลผู้ป่วยประจ าวัน การให้อาหารทางสายยาง การให้ออกซิเจน        
การใส่สายสวนปัสสาวะ  หลกัการซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้น การดูแลผู้พิการ 
 Characteristics of health care professionals; health care systems; prevention of diseases 
from spreading; disinfection; hand hygiene; aseptic techniques; personal protective equipment;                    
vital signs; nursing care for patients with fevers; daily patient cares; nasogastric tube feedings; 
oxygen therapy; urinary catheterization; history taking and physical examination 
 
1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 

    (Research Methodology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1906 202 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความหมายและประเภทการวิจัย รูปแบบของการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย   
การทบทวนวรรณกรรม ชนิดของตัวแปร การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติในการ
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วิเคราะห์ การแปลผล การเขียนโครงร่างการวิจัย การอ่านและวิจารณ์บทความวิจัย การเขียนและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 Definitions and types of research; research designs; steps to writing research; 
research questions; literature review; types of variables; sampling; designs and evaluation of 
research tools; selection of appropriate statistics for analysis; data interpretation; research 
proposals; critical and analytical thinking; research writing and presentation 
 
1906 309 วิทยาการระบาด        3(3-0-6)                                                        

(Epidemiology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค  

การกระจายของโรคและอุบัติภัย   การวัดทางระบาดวิทยาและดัชนีอนามัย ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ 
การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์
และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ  สถิติในทางวิทยาการระบาด  

     Definitions; scopes; principles; epidemiological methods; epidemic nature of disease 
occurrence and factors involved in the emergence of diseases; distribution of diseases and 
incidences; measures in epidemiology and health indices; epidemiological surveillance and 
investigation; epidemiology of infectious and non-infectious diseases; types of study designs in 
epidemiology; concepts of association and causation; statistics for epidemiology    
 
1906 401 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ     3(0-9-0) 
     (Field Practice in Comprehensive Community Health) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1906 304 อนามัยชุมชน 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

การฝึกวินิจฉัยชุมชน การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพ   
ความจริงอย่างรอบด้าน  จัดล าดับปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  เขียนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน วางแผนการด าเนินงานในชุมชน จัดกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เขียนรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอผลการด าเนินงาน  
               Practice of community diagnosis; tools to assess community health care needs; practice 
of analytical skills through health problem situations; priority setting of health care problems in 
community; project planning and writing; implementation of community participatory projects or 
activities to solve community health problems; community management; evaluation of project 
operation and management; project reports and presentation 
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร         2(2-0-4) 

    (Food Sanitation) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี 

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
ความหมายและค าจ ากัดความที่เก่ียวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร ความส าคัญของอาหารและ        

การสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ า หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของงานสุขาภิบาลอาหารและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปนเปื้อนอาหาร  การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหาร การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร 
การส ารวจด้านการสุขาภิบาลอาหารด้วยแบบประเมิน กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสุขาภิบาลอาหาร แนวทาง      
การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิต
อาหาร  

Meanings and definitions of food sanitation; importance of food and food sanitation; 
food and water borne diseases; basic guidelines for food sanitation; factors affecting food 
contamination; food contamination tests; food surveillance; surveys of food sanitation 
assessment; food sanitation laws; good manufacturing practices (GMP); Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP) 
 
1902 213 การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ     2(2-0-4) 
             (Housing and Workplace Sanitation)  

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

   ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต ของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย และสถานประกอบการ หลักการ
และวิธีการจัดกิจกรรม 5ส  การจัดการระบบไฟฟ้า ระบบน้ าใช้  การระบายน้ าและน้ าเสีย  การจัดระบบแสง
สว่าง การระบายอากาศ ระบบการจัดการมูลฝอย ความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย สถานที่ท างาน น่าอยู่      
น่าท างาน การสุขาภิบาลโรงงาน จัดการสุขาภิบาลโรงเรียน การสุขาภิบาลโรงแรม การสุขาภิบาลร้านเสริมสวย
และบริการสปา  

Definitions; importance and scopes of housing and workplace sanitation; 5S 
management systems; electric power systems; water supply systems; water and wastewater 
drainage systems; light management systems; ventilation systems; solid waste management 
systems; safety standards in housing and the workplace; healthy workplace environment; 
sanitation in factories, schools, hotels, salons and spas 
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1902 217 การจัดการเหตุร าคาญและควบคุมพาหะน าโรค     2(2-0-4) 
             (Nuisance and Disease Vector Control)  

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

   บทบาทอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขกฎหมายสาธารณสุข ในการระงับเหตุร าคาญที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การตรวจสอบ  การรายงาน  มาตรฐานด้านมลพิษที่ก่อเหตุร าคาญ  และตัวอย่าง
กรณีศึกษาการแก้ไขเหตุร าคาญที่ประชาชนร้องเรียน  และการก าหนดวิธีป้องกันไม่ให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นใน
อนาคต ลักษณะทางกีฎวิทยาของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคที่มีความส าคัญในด้านการสาธารณสุข 
ผลกระทบของแมลงและสัตว์น าโรคที่มีต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน มาตรการในการควบคุมแมลง และสัตว์ที่เป็น
พาหะน าโรคโดยวิธีต่างๆ 

Roles and duties of public health practitioners; public health laws pertaining to 
nuisance control; investigation and reports on pollution nuisance; nuisance problems and 
controls; entomology; characteristics of major insect and animal-borne vectors; effects of 
vector and zoonotic-borne diseases on human health; insect vector and rodent controls 

 
1902 314 การจัดหาน้ าสะอาดและการควบคุมดูแลระบบน้ าประปา    2(2-0-4) 
             (Water Supply and Water Treatment Plant Control Systems)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
     ประเภทของแหล่งน้ า แหล่งน้ าดื่มและสาธารณะประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการใช้น้ าของชุมชน  มาตรฐานคุณภาพน้ า  วิธีการปรับปรุง การจ่ายน้ าส าหรับชุมชน  ระบบจ่ายน้ า            
การล้างโรงบ าบัดน้ า  การควบคุมระบบจ่ายน้ ากรณีฉุกเฉิน 
 Types of water resources; water resources for consumption and public use; factors 
affecting water consumption in communities; water quality standards; water treatment process 
and distribution systems; water treatment plant cleaning; water distribution control systems 
during emergency situations 
 
1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       3(3-0-6) 

   (Solid Waste and Excreta Management)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
   แหล่งก าเนิด ประเภท คุณลักษณะ และองค์ประกอบของมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย   

การคัดแยกมูลฝอย การเก็บรวบรวมและขนส่ง กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอย การเก็บตัวอย่างและ
การตรวจวิเคราะห์มูลฝอย การจัดการขยะติดเชื้อ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลดและการน ากลับไปใช้
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ประโยชน์ การก าจัดมูลฝอย การหมักท าปุ๋ย การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การใช้เตาเผา การจัดการ      
สิ่งปฏิกูล ประสบการณ์การจัดการมูลฝอย  

Sources, types, characteristics and components of solid waste; solid waste forecasts; 
separation, collection and transportation of solid waste; laws and policies pertaining to solid 
waste; solid waste sample collection and analysis; infectious waste management; electronic 
waste management; waste reduction and recycling practices; solid waste disposals; 
composting; sanitary landfills; waste incineration; excreta management; experiences in waste 
management 
             
1902 316 หลักการจัดการของเสียอันตราย      3(3-0-6) 
             (Principles of Hazardous Waste Management)  

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

   ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับของเสียอันตราย 
การเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย เทคนิคการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย การรีไซเคิลของเสีย
อันตราย การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในการจัดการของเสียอันตราย 

Types and characteristics of hazardous waste; effects of hazardous waste on human 
health; laws pertaining to hazardous waste; collection and transportation; treatment and 
disposal techniques; hazardous waste recycling; risk assessment and safety in hazardous waste 
management 

 
1902 318 การควบคุมกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย    3(3-0-6) 

   (Industrial Waste and Hazardous Waste Control)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
    แนวคิดการจัดการกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย การป้องกันมลพิษจากกากอุตสาหกรรมและ
ของเสียอุตสาหกรรม การผลิตที่สะอาด การลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรม โครงการป้องกันมลพิษจากของเสีย
อันตราย การเก็บรวบรวม การขนส่ง การควบคุมกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย การท าเอกสารขนส่งของ
เสียอุตสาหกรรม การน าเข้า ส่งออก ของเสียอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เหตุฉุกเฉินในการขนส่งของเสีย
อุตสาหกรรม  

Industrial and hazardous management concepts; industrial and hazardous waste 
prevention; clean technology; industrial waste minimization; hazardous waste prevention 
projects; collection and transportation; industrial and hazardous controls; hazardous waste 
manifest systems; import and export permits for hazardous waste; emergency response to 
hazardous waste transportation accidents 
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1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศ       3(3-0-6)       
   (Air Pollution Control)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
   ความส าคัญของอากาศ ชั้นบรรยากาศ สถานการณ์มลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางอากาศระดับ

โลก ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ ประเภทและ
ลักษณะของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจาย หลักการควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ  
การผลิตที่สะอาดเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ ปัญหากลิ่น กฎหมายและข้อบังคับมลพิษอากาศ หลักการเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ เครื่องมือและวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การติดตามตรวจสอบ
มลพิษทางอากาศ แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 

Importance of air; atmosphere layers; air pollution situations; global air pollution 
problems; effects of air pollution on human health and the environment; point sources of air 
pollution; types and characteristics of air pollution; air pollution meteorology and dispersion; 
principles and practice of air pollution controls; clean technology for air pollution reduction; 
odor problems; air pollution control laws and regulations; sample collection and analysis of air 
quality; air quality measurements and methods; air pollution monitoring; air quality modeling 

 
1902 320 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้านอากาศ      3(2-2-5) 
             (Air Sampling and Analysis)        

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
   หลักการเก็บและวิเคราะห์สารเคมีในอากาศ อุปกรณ์และเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ การปรับเทียบ

ความถูกต้องของชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ การเก็บและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาค     
การเก็บและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซและไอระเหย เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง การตรวจวัดแสง 
การตรวจวัดสภาพความร้อน การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ          
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย การประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศด้วย
แบบจ าลอง 

Principles of sampling collection and analysis of chemicals in the air; air samplers 
and equipment; calibration of air samplers; collection and analysis of air pollution in the form 
of particulates, gases and vapors; direct reading instruments; illumination monitoring; heat 
monitoring; volatile organic compound monitoring; atmospheric particulate matter monitoring; 
stack emission monitoring; atmospheric dispersion modeling  
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1902 321 การเก็บตัวอย่างน้ าและวิเคราะห์         3(0-9-0) 
              (Water Sampling and Analysis ) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

แนวคิดพ้ืนฐานทางด้านปริมาณวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของน้ าและน้ าเสีย 
มาตรฐานคุณภาพน้ าและน้ าทิ้ง การเก็บและเก็บรักษาตัวอย่างน้ า การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของน้ าและน้ าเสีย 
ความขุ่น สี พ-ีเอช การน าไฟฟ้า สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง คลอรีนตกค้าง คลอไรด์ ออกซิเจน   
ละลายน้ า บีโอดี ซีโอดี ของแข็ง ไนโตรเจน โลหะหนัก โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย     
การอ่านผล การเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐานและการแปลผล 

Basic concepts of quantitative analysis; physical and chemical characteristics of 
water and wastewater; water and wastewater quality standards; water sample collection and 
preservation; analysis of water and wastewater characteristics turbidity, color, pH, conductivity, 
acidity, alkalinity, water hardness and residual chloride); chloride; dissolved oxygen (DO); 
biochemical oxygen demand (BOD); chemical oxygen demand (COD); solids; nitrogen; 
setteable solids; coliform bacteria; fecal coliform bacteria; interpretation of results; comparison 
of results with standards and interpretation 
 
1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1       1(0-3-0) 

    (Environmental Health Field Practice I)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

   ทักษะการปฏิบัติงาน การบริหารงานในองค์กร นโยบายและแผน โครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับ
สุขภาพ การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental health skills; organization management; policy and planning; projects 
or activities on health, sanitation and environmental health 

 
1902 324 พิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
             (Toxicology in Environmental Health)           

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

แนวคิดทางพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสารพิษท่ีได้รับกับการตอบสนอง การดูดซึมของสารพิษ 
การกระจายและการสะสมของสารพิษ การขับสารพิษออกจากร่างกาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ 
สารพิษในสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปัญหาทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การประเมินการสัมผัส
สารเคมี และการใช้ดัชนีชีวภาพ  
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Concepts; dose response relationship in toxicology; toxicant absorption; toxicant 
distribution and storage; toxicant elimination; toxicant biotransformation; environmental 
toxicants; industrial chemicals; environmental toxicology problems; chemical exposure 
assessment and biomarker 
 
1902 327 การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย       3(3-0-6) 

   (Wastewater Management and Treatment)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1102 104 เคมีทั่วไป 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
   ค าจ ากัดความ  แหล่งก าเนิด  ลักษณะสมบัติของน้ าเสีย  อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด      

การเก็บรวบรวมน้ าเสีย  เคมีพ้ืนฐานส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัดทางกายภาพ การบ าบัดทางเคมี        
การบ าบัดทางชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและการก าจัดสลัดจ์   

Definitions, sources and characteristics of wastewater; wastewater flow rates; flow 
rate measurement; wastewater collection systems; chemicals for wastewater treatment; 
physical, chemical, biological processes for wastewater treatment; disinfection; sludge 
treatment and disposal 
 
1902 406 สัมมนาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม      1(1-2-0) 

   (Environmental Health Seminar)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
   รูปแบบ วิธีการและการบริหารจัดการ การสัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอ

ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบันของประเทศไทย และของโลก การวิพากษ์บทความ
วิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสัมมนาในหัวข้อด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี  
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาโดยการเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน และ    
การอภิปราย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน  ผลงาน  ปัญหา ทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในลักษณะต่างๆ ได้ การศึกษาดูงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Different types and management of seminars; independent study and presentation 
on significant environmental health problems in Thailand and the world; critical appraisal on 
environmental health articles; seminars on environmental health; leadership development 
and participation skills; knowledge and experience exchanges among students through report 
writing, presentation and discussion, analysis and criticism of projects and problems on 
environmental health; field study 
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1902 408 การวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม       3(0-9-0) 
    (Research in Environmental Health)  

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
   การจัดท าวิจัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ

ผลการวิจัย การจัดท ารูปเล่มรายงานวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย  
   Research on environmental health; data collection; data analysis; results and 

presentation; reports and presentation under supervision of advisors 
 
1902 411 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     3(3-0-6) 
             (Environmental Health Impact Assessment)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
   หลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการและขั้นตอน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ขีวภาพ คุณค่าการใข้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ การเสนอ
มาตรการในการลดและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนการในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลกระทบทางสังคม เครื่องมือศึกษาชุมชนและ    
การประเมินผลกระทบสุขภาพต่อชุมชน กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการ
พัฒนาต่างๆ 

Principle of environmental health impact assessment (EHIA) and initial 
environmental impact estimation; laws and acts related to environmental health impact 
assessment; process and steps of environmental health impact assessment; methods for 
assessing environmental impacts, physical, biological, hum an-use value, quality of life; 
methods for assessing health impacts; recommendations for environmental health impact 
mitigation and monitoring measures; community involvement in environmental impact 
assessment process; strategic environmental assessment; social impact assessment; 
community health impact and tool for community; cases studies of environmental impact 
assessment on selected development projects 
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1902 412 เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอย       3(3-0-6) 
    (Solid Waste Disposal Technology)  

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

   เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอย การหมักท าปุ๋ย การฝังกลบ การเผา การหมักก๊าซชีวภาพ การก าจัด
ไขมัน การท าเชื้อเพลิงอัดแท่ง การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ การก าจัดขยะเคมีบ าบัด การก าจัดมูลฝอยก่อสร้าง    
การก าจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน 

Solid waste disposal technology; composting; sanitary landfills; waste incineration; 
biogas digestion; disposal of fats, oil and grease; compressed charcoals; infectious waste 
disposal; chemotherapy waste disposal; construction waste disposal; integrated solid waste 
disposal 
 
1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2       3(0-9-0) 
    (Environmental Health Field Practice II)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
    กระบวนการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษา การท างานในหน่วยงานจากสภาพการปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานเอกชน ฝึกการเป็นผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพ้ืนฐาน การจัดเตรียมเอกสาร  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม  การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล  เพ่ือด าเนินการป้องกัน  หรือแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม  การด าเนินโครงการ               
การประเมินผล และน าเสนอผลโครงการ 

Practice in real situations in non-governmental organizations; development of 
participation skills and human relations; basic environmental health skills; preparation of 
documents, tools and equipment for data and specimen collection in the field; data 
collection and analysis; prevention and solution of environmental health problems;  
implementation, evaluation and presentation of field projects 
 
1902 417 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ      3(3-0-6) 
     (Health Risk Assessment)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
    หลักการและแนวคิดในการประเมินความเสี่ยง อันตรายของสารเคมีและการรับสัมผัสสารเคมีในมนุษย์ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสัมผัสสารเคมี กระบวนการประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้อันตราย การประเมินการ
ตอบสนองของสารเคมี การประเมินการรับสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง            
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ 
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 Principles and concepts of risk assessment; hazard of chemical and chemical exposure; 
impact factor related to chemical exposure; risk assessment process; hazard identification; dose 
response evaluation; exposure assessment; risk characterization; risk management; health analysis 
and impact assessment 
 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
1902 210 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 

   (Environmental Economics)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
   ความหมาย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและผลตอบแทนของ

ธุรกิจ การประมาณต้นทุน สิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจใน
การลงทุน แนวทางการท าโครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม        
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากคดีหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

Definitions and theories; application of theories in economics; costs and benefits of 
business investments; cost estimates in environmental economics; case studies in 
environment and environmental economics; economic tools for environmental management; 
economic impact assessment; investment decision making; research project planning and 
literature reviews; environmental management project evaluation; environmental 
management and ways to reduce environmental impacts of economic infrastructure; 
environmental liability cases; environmental planning and policy in Thailand 

 
1902 306 ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล      3(3-0-6) 
             (Quality Assurance and International Standard System)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

   แนวคิดระบบประกันคุณภาพ แนวคิดระบบการจัดการมาตรฐานสากล ระบบการประกันคุณภาพ   
ในโรงพยาบาล ระบบประกันคุณภาพในศูนย์สุขภาพชุมชน การสร้างตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการ
คุณภาพ  ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม เทคนิคการด าเนินการและการพัฒนาระบบการจัดการ 

Quality assurance concepts and international standards; hospital quality assurance 
systems; quality assurance in primary health care; development of indicators for quality 
assurance systems; evaluation of quality assurance indicators; environmental management 

http://is.pcd.go.th/envecodb/econmeasure.php
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systems; safety management systems; quality management systems; cooperate social 
responsibility; management techniques and systems 
 
1902 317 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

   (Industrial Safety)   
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
   สาเหตุและ ความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน การวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุ 

การจัดการเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน   การตรวจสอบความปลอดภัย เทคนิคด้านความปลอดภัย 
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย การส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน การบริหารงานและจัดองค์กรด้านความ
ปลอดภัย การโต้ตอบภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล การจัดท าแผนฉุกเฉิน 

Causes of workplace accidents; accidental loss; accident investigation and analysis; 
accident prevention in the workplace; workplace safety inspection; safety audit and inspection 
techniques; safety regulations; promotion of safety in the workplace; safety management; 
safety organizations; fire emergency response; chemical spill emergency response; emergency 
response plans 
 
1902 418 การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน   3(3-0-6) 
     (Noise and Vibration Management and Control) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระทบมลพิษทางเสียงและ     
ความสั่นสะเทือนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน         
การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงความสั่นสะเทือน มลพิษทางเสียงในเขตเมือง แบบจ าลองมลพิษทางเสียง 
การติดตามตรวจวัดมลพิษทางเสียง  

Basic knowledge of noise and vibration pollution; effects of noise and vibration 
pollution on human and environment; laws and control standards for noise and vibration; 
noise and vibration management; noise pollution in urban areas; noise pollution modeling; 
noise pollution monitoring 
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1902 419 การตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านเสียงและความส่ันสะเทือน   3(2-2-5)                 
             (Noise and Vibration Measurement and Analysis)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

   หลักการในการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือการตรวจวัด
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน วิธีตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน การแปลผลการตรวจวัดเสียง
และความสั่นสะเทือนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง การประเมินและวิเคราะห์มลพิษทางเสียง การท า 
แผนที่เสียง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการบริหารจัดการมลพิษทางเสียง  

Principles to noise and vibration measurement and analysis; sound level and 
vibration meters; methods of noise and vibration measurements; noise and vibration 
interpretation; noise and vibration standards; noise assessment and analysis; noise mapping; 
GIS for noise pollution management 
 
1906 304 อนามัยชุมชน         3(2-2-5) 
     (Community Health) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความส าคัญของการอนามัยชุมชน โครงสร้างและลักษณะของชุมชนเมือง ชนบทและชุมชนแออัด  

ปัญหาอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน เทคนิคและกระบวนการท างานในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
กระบวนการสร้างพลังชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการวินิจฉัยชุมชน การพัฒนาอนามัยชุมชน       
การจัดการสาธารณสุขในชุมชน การวางแผนแก้ไขปัญหาในชุมชนและการประเมินผลแผนงานโครงการ 

Importance of community health; structure and characteristics of urban community, 
rural areas and slums; community health problems; community health systems; community 
work process; community participation; community empowerment process; tools for 
community analysis; community diagnosis process; community health development; public 
health management in communities; project planning to solve community problems and 
evaluation of project plans 
 
 
 
 
 
 
 
 


