
ค าอธิบายรายวชิา 
 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   33 หน่วยกติ  
 1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 12 หน่วยกติ  
 วค  ๑๐๐ วทิยาศาสตร์กบัส่ิงแวดลอ้ม     3 (2-2-5) 
 SM  100 Science and Environment    
   ศึกษาพฒันาการของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และกฎเกณฑท์ัว่ไปของระบบ
นิเวศวทิยา ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของการพฒันาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนั เช่น 
ปัญหาพลงังาน ปัญหาประชากร ปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ปัญหามลพิษ ปัญหาในการ
ปรับตวัของมนุษย ์และแนวทางป้องกนัเพื่อการด ารงอยูข่องมนุษยชาติ 
 
 สธ  ๑๐๐ สถิติเบ้ืองตน้       3 (2-2-5) 
 ST  100  Introduction to Statistics      
   ศึกษาถึงหลกั ระเบียบ วธีิทางสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูลศึกษาการวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายขอ้มูล ความน่าจะ
เป็นไปไดแ้จกแจงเป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง วธีิการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่าหาพารามิเตอร์ การ
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเก่ียวกบัค่ามชัฌิมค่าแปรปรวนและสัดส่วน 
 

สธ ๑๐๑  เคมีมูลฐาน       3 (3-0-6)  
PH 101  Elementary Chemistry   

   ศึกษาปริมาณสัมพนัธ์และพื้นฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบติัของแก๊ส 
ของเหลว ของแขง็และสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออน จลศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของ
อะตอม เคมีไฟฟ้า พนัธะเคมี คุณสมบติัตามตารางธาตุ ธาตุตวัแทน อโลหะและโลหะตวัน า  
    

สธ ๑๐๒ ชีววทิยา        3 (3-0-6)  
PH 102  Biology   

   ศึกษาพื้นฐานของชีววทิยาสมยัใหม่ การศึกษารูปร่าง โครงสร้าง ส่วนประกอบ
ของเซลล ์กระบวนการถ่ายทอดพลงังานในส่ิงมีชีวติและกระบวนการทางพนัธุศาสตร์ในการถ่ายทอด
ลกัษณะต่างๆ ใหแ้ก่ลูกหลานและวศิวกรรมพนัธุศาสตร์ 
    
 



    
สธ ๑๐๓ ชีวเคมี        3 (3-0-6)  
PH 103  Biochemistry         

   ศึกษาเซลลก์บัความรู้ชีวเคมีเบ้ืองตน้ ความเป็นกรด-เบส บฟัเฟอร์ สมบติัทางเคมี
และชีวภาพของสาร ชีวโมเลกุลต่างๆ (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไลปิดและกรดนิวคลีอิค) โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของแอนไซม ์โคเอนไซม ์พลงังานท่ีเกิดจากสารอาหารและการสังเคราะห์โปรตีน 
 
 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกติ  
 มษ  ๑๐๐ คุณธรรมชีวติ       3 (3-0-6) 

PY  100  Moral and Life       
   ศึกษาถึงความหมายและความส าคญัทางดา้นจริยธรรม ศึกษาคุณค่าของจริยธรรม
และความเป็นผูมี้คุณธรรมของนกัปรัชญาจากส านกัต่าง ๆ เช่น ศึกษาถึงคุณธรรมแบบพุทธ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวติและแกปั้ญหาในสังคมปัจจุบนั ศึกษาถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมอดีตและปัจจุบนั และ
ศึกษาถึงวธีิสร้างแนวทางในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม มีสติปัญญาและมีศิลปะแห่งการด าเนิน
ชีวติ 
 

มษ  ๒๐๐ อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก    3 (3-0-6) 
PY  200  Eastern and Western Civilization     

   ศึกษาถึงววิฒันาการและประวติัความเป็นมาของอารยธรรมของโลกตะวนัออก 
และอารยธรรมของโลกตะวนัตก ตลอดจนศึกษาถึงอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองซ่ึงมีแก่กนัและกนั ท่ีมีผล
ต่อการพฒันาการทางดา้นการเมือง ทางดา้นเศรษฐกิจ ทางดา้นสังคม ศึกษาโดยใชเ้หตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความนึกคิด ศิลปะและปรัชญา ตลอดจนประวติัศาสตร์ ศาสนา วทิยาศาสตร์ ผลงานทางดา้นศิลปะ วรรณคดี
และดนตรีของแต่ละสมยั เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวติ
ความเป็นอยูข่องมนุษย ์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 
 1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกติ  

สศ  ๑๐๐ จิตวทิยาสังคมทัว่ไป      3 (3-0-6) 
SS  100  General Social Psychology     

   ศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุอิทธิพลและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของมนุษยท่ี์ท าใหเ้กิด
พฤติกรรมของมนุษย ์และองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น การพฒันาการเชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ การรับรู้ 
อารมณ์ สุขภาพจิต แรงจูงใจ ทศันคติ บุคลิกภาพ การปรับตวั การคิด การแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 



 
 

กม  ๑๐๐ กฎหมายกบัสังคม      3 (3-0-6) 
LA  100  Law and Society       

   ศึกษากระบวนการบญัญติัทางกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย ปัญหาและขอ้จ ากดั
ของกฎหมาย ในการควบคุมการเปล่ียนแปลง การพฒันาทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัภาวะ
แวดลอ้มทางสังคม เช่น กฎหมายกบัสถาบนัการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ครอบครัว มรดก สังคม 
การศึกษา การส่ือสารมวลชน การกีฬา การสาธารณสุข  และสันทนาการ โดยมีการยกตวัอยา่งประกอบ 
 

รศ  ๑๐๐ ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
PS  100  Introduction to Political Science     

   ศึกษาถึงลกัษณะของวชิารัฐศาสตร์ วเิคราะห์โครงสร้างของรัฐ อ านาจอธิปไตยรูป
รัฐบาล อ านาจกระบวนการและลทัธิทางการเมือง กฎหมายประชาธิปไตย มติมหาชน การมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
 
 กจ  ๑๐๐ การจดัการ       3 (3-0-6) 

MM  100 Management       
   ศึกษาถึงหลกัในการบริหารหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในดา้นท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการ
จดัองคก์ร การบรรจุและการจดัวางก าลงัคน การจูงใจ การส่ือสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้
ด าเนินตามนโยบายท่ีไดว้างไวเ้พื่อบรรลุเป้าหมายของกิจการ 
 

ศศ  ๑๐๑ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
EC  101  Introduction to Economics     

   ศึกษาถึงการก าหนดราคาสินคา้ ราคาปัจจยัการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายได้
ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ การเงิน การคลงั การติดต่อกบัต่างประเทศ ตลอดจนการใช้
นโยบายต่าง ๆ เพื่อท าใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 
 

1.4 กลุ่มวชิาภาษา   12 หน่วยกติ  
ทส  ๑๐๐ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3 (2-2-5) 
TC  100  Thai for Communication      



   ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของค า การใชค้  าใหถู้กตอ้ง หลกัการอ่านเพื่อจบั
สาระส าคญัของขอ้ความอยา่งมีวตัถุประสงค ์หลกัและศิลปะในการเขียน การถอดความ การสร้างยอ่หนา้
การใชส้ านวนโวหาร สุนทรพจน์ และการเขียนเพื่อโนม้นา้วใจผูอ่้าน 
 

อก  ๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑       3 (2-2-5) 
EN  101  English I       

   ฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีเช่ือมโยง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน 
โดยศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างประโยคต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของประโยคและขอ้ความยาว ๆ ศึกษา
เคร่ืองหมายวรรคตอนและค าเช่ือมประโยคฝึกเขียนประโยคแบบง่ายไปจนถึงประโยคท่ีซบัซอ้นแบบต่าง ๆ 
ฝึกการอ่านเร่ืองประเภทต่าง ๆ (ตามท่ีก าหนดใหมี้หนงัสืออ่านร่วม และหนงัสืออ่านประกอบ) ฝึกหา
ใจความส าคญัจากการอ่านและการฟัง 
 

อก  ๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒       3 (2-2-5) 
EN  102  English II       

   พื้นความรู้ : อก ๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ 
   ฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีเช่ือมโยง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษท่ียากข้ึน ศึกษาศพัทท์างธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการอ่านหนงัสือ ขอ้ความ บทความ
ทางดา้นธุรกิจ รายงานเชิงธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์บทความวจิยัโดยเนน้การอ่านและ
การแปลภาษาองักฤษ โดยฝึกใหอ่้านเพื่อเก็บใจความส าคญั และแปรประโยคตามความหมายท่ีถูกตอ้งฝึก
ทกัษะในการฟัง การพดูโตต้อบสนทนาดา้นต่าง ๆ เชิงธุรกิจ 
 
 อก  ๒๐๑ ภาษาองักฤษ ๓       3 (2-2-5) 
 EN  201  English III        
 พื้นความรู้ :  อก ๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒  
   ฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีเช่ือมโยง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษท่ียากข้ึน ศึกษาศพัทท์างดา้นธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการอ่านหนงัสือ ขอ้ความ บทความ 
ทางดา้นธุรกิจ รายงานเชิงธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์บทความวจิยัโดยเนน้ถึงการอ่าน
และแปลภาษาองักฤษ โดยฝึกฝนใหอ่้านเพื่อเก็บใจความส าคญั และแปลประโยคตามความหมายท่ีถูกตอ้ง 
 
 อก  ๒๐๒ ภาษาองักฤษ ๔       3 (2-2-5) 
 EN  202  English IV       
   พื้นความรู้ : อก ๒๐๑  ภาษาองักฤษ ๓ 



   ศึกษาส านวนท่ีใชใ้นการอธิบายลกัษณะส่ิงของ สถานท่ี สถานการณ์ต่าง ๆ 
สนทนาถึงแผนการในอดีตและอนาคต การถามและการอธิบายถึงความสามารถ ใหน้กัศึกษาไดใ้ชท้กัษะท่ี
เรียนรู้มาแลว้ ในการอ่านบทความทางธุรกิจ และใหรู้้จกัศพัทธุ์รกิจท่ีใชอ้ยูเ่สมอ เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ และใหน้กัศึกษาไดฝึ้กเขียนจดหมายโตต้อบทางธุรกิจท่ีใชใ้นประเทศ 
 อก ๓๐๑ ภาษาองักฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ ๑    3 (2-2-5)  
 EN 301  English for Public Health I  
   ศึกษาและท าความเขา้ใจศพัทเ์ทคนิค ส าเนาต่างๆ โดยเนน้สาระท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิาชีพสาธารณสุข  และใหน้กัศึกษาฝึกฝนจากบทความ ข่าวสาร หนงัสือ และขอ้มูลท่ีอาจน ามาจาก
อินเตอร์เน็ต เป็นการสนทนา การอ่าน การเขียน 
      
 อก ๓๐๒ ภาษาองักฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ ๒    3 (2-2-5)  
 EN 302  English for Public Health II       
   พื้นฐานความรู้ : อก ๓๐๑ ภาษาองักฤษส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ ๑ 
   เป็นการฝึกฝนการสนทนา การอ่าน การเขียน บนัทึก จดหมาย เอกสารประเภท
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุข เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งในระดบัท่ี
ยากข้ึน 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ   98 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ (วชิาแกน)  30  หน่วยกติ  
สส ๑๐๑ กายวภิาคและสรีรวทิยาส าหรับงานสาธารณสุข  3 (2 – 2 – 5)  

 PH 101 Anatomy and Physiology for Public Health    
   โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์ต าแหน่งหนา้ท่ีและการท างานของระบบต่างๆ         
ระบบกระดูก   และกลา้มเน้ือ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีนเลือดและน ้าเหลือง ระบบทางเดินหายใจ            
ระบบทางเดินอาหาร  ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธ์ุ และระบบผวิหนงั 

 
สส  ๑๐๕ ฟิสิกส์ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ   2 (2 – 0 – 4) 

 PH  105 Physics for Health Science 
   กฎการเคล่ือนท่ีพลศาสตร์ของวตัถุ งานและพลงังานกลศาสตร์ของของเหลว หลกั
พื้นฐานของเทอร์โมไดนามิคส์เบ้ืองตน้ การเคล่ือนท่ีของเสียง คล่ืนแม่เหล็ก คล่ืนไฟฟ้า             หลกัพื้นฐาน
ของสภาวะแม่เหล็ก อิเลคทรอนิคส์ ฟิสิกส์ นิวเคลียร์และแควนตมัฟิสิกส์ 
  

สส  ๒๐๒ พยาธิวทิยาและพิษวทิยาในงานสาธารณสุข  3 (2 – 2 – 5) 



 PH 202 Pathology and Toxicology in Public Health 
   ความหมายของพยาธิสภาพ ความหมายของพิษหรือส่ิงแปลกปลอมต่อร่างกาย              
ผลของพยาธิสภาพ และพิษต่อร่างกายในระบบต่าง ๆ 

 
 
สส  ๒๐๔ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ     3 (3 – 0 – 6) 

 PH 204 Communicable and Non communicable Disease    
   ความหมายของโรค สาเหตุของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดและ                 
การแพร่กระจาย ของโรค การควบคุม และการป้องกนัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 
สส  ๒๐๖ จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยาในทางสาธารณสุข  3 (3 – 2 – 5)  

 PH 206 Microbiology and Parasitology in Public Health    
   จุลินทรีย ์ ปรสิต และแมลง กบัการท าใหเ้กิดโรค ปัญหาสาธารณสุขของ         
จุลินทรีย ์ปรสิตและแมลง การแพร่กระจายและการป้องกนั การท าลาย และการระงบัการเจริญเติบโต การ
วนิิจฉยัโรคและการป้องกนัและรักษาโรค 

 
สส ๒๐๘ คณิตศาสตร์และชีวสถิติส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ  3 (3 – 0 – 6)  

 PH 208 Mathematics and Biostatistics for Health Science    
   วธีิการทางสถิติในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอ และการวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข การค านวณอตัราสถิติชีพ ตารางชีพ การแจกแจงความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ การวเิคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบสมมติฐาน 

 
สส  ๒๑๑ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข     2 (2 – 0 – 4 ) 

 PH 211 Public Health Economics       
   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การจดัการทรัพยากรและปัญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการดูแลสุขภาพ และการใหบ้ริการทางสาธารณสุข การลงทุนดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข และการประเมินผล 

 
สส  ๓๐๓ การสาธารณสุขเบ้ืองตน้     3 (2 – 0 – 5) 

 PH 303 Principle of Public Health      
   ความหมายของสาธารณสุข บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานดา้นสาธารณสุขของโลก 
และของประเทศไทย ประวติัความเป็นมาของบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 



 
 สส  ๓๐๗ เภสัชศาสตร์สาธารณสุข      3 (3 – 0 – 6) 
 PH 307 Public Health Pharmacy       
   ยาต าราหลวง ยาสามญัประจ าบา้นและยาสมุนไพร กระบวนการของปฏิกิริยาของ
ยาต่อร่างกาย ผลขา้งเคียงของยา นโยบายแห่งชาติดา้นยา การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข งานเภสัช
กรรมในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 สส  ๓๐๙ การบริการทางหอ้งปฏิบติัการในงานสาธารณสุข  3 (1 – 4 -4) 
 PH 309 Laboratory Service in Public Health     
   การทดสอบการปนเป้ือนสารในอาหาร น ้า และส่ิงต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพการ
วนิิจฉยัโรค  การตรวจพิสูจน์สารคดัหลัง่ การตรวจเลือด การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
สาธารณสุข 
 
 สส  ๔๑๐ ระเบียบวธีิวจิยัทางสาธารณสุข     3 (2 – 2 – 5) 
 PH 410 Research Methodology in Public Health     
   ความหมาย ความส าคญั และประเภทของการวจิยัทางสาธารณสุข การเขียน
โครงการ กระบวนการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บขอ้มูล การเลือกตวัอยา่ง การวเิคราะห์และการเขียน
รายงานการวจิยั การเผยแพร่และการใชผ้ลการวจิยั 
 

2.2 กลุ่มวชิาแกน     30 หน่วยกติ  
 สส  ๒๑๒ หลกัระบาดวทิยา     2 (2 – 0 – 4)  
 PH 212 Principles of Epidermology      
   ขอบเขตของระบาดวทิยา การเกิดโรค การระบาดและการกระจายโรค วธีิทาง
ระบาดวทิยา        เพื่ออธิบายการกระจายโรค การสืบสวนสาเหตุ เพื่อป้องกนัและควบคุม 
 

สส  ๓๑๔ โภชนาการและโภชนะบ าบดัในงานสาธารณสุข   3 (3 – 0 – 6) 
 PH 314 Nutrition and New Nutrition Therapy in Public Health Services  
   ความส าคญัของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ 
ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวคิดเก่ียวกบัโภชนะบ าบดั พฤติกรรมการบริโภค การ
แกไ้ขปัญหาโภชนาการ ในชุมชน การวางแผน และการประเมินผลงานโภชนาการในชุมชน 
 
 สส  ๓๑๕ เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานสาธารณสุข    2 (2 – 2 – 4) 
 PH 315 Information Technology in Public Health Services    



   ระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศทางสาธารณสุข โปรแกรมส าเร็จรูปในระบบ
บริการสาธารณสุข การออกแบบฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบังานสาธารณสุข ระบบการจดัการฐานขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 สส  ๓๑๖ การรักษาเบ้ืองตน้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ   4 (3 – 4 – 10)  
 PH 316 Treatment in Primary Care Unit      
   หลกัการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ในกรณีฉุกเฉิน กรณีอุบติัเหตุ
และอุบติัเหตุหมู่ การบรรเทาสาธารณภยั การจ าแนก การคดักรองและส่งต่อผูป่้วยเพื่อรับบริการ การ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วย การพนัแผล การช่วยฟ้ืนคืนชีพ การวดัสัญญาณชีพ การประคบร้อนเยน็ และการหา้มเลือด 
 

สส  ๓๑๗ อนามยัส่ิงแวดลอ้ม      2 (2 – 0 – 4) 
 PH 317 Environmental Health       
   ความหมาย ขอบเขต และความส าคญัของอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงแวดลอ้มต่อสุขภาพอนามยัของชุมชน การควบคุมและดูแลส่ิงแวดลอ้มใหป้ราศจากมลพิษ ประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในอดีตและปัจจุบนั การสุขาภิบาลอาหาร การจดัการน ้า การจดัการมลพิษทางอากาศ การ
ก าจดัส่ิงปฏิกลูและขยะ การบ าบดัน ้าเสีย การสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยัและอาคารสถานท่ี 
 
 สส  ๓๑๘ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัพื้นฐาน    3 (2 – 0 – 4) 
 PH 318 Basic Occupational Health and Safety     
   หลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โรคและอนัตราย
จากการท างาน การบริการอาชีวอนามยั กฎหมายและบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและปลอดภยั 

 
สส  ๓๒๑ การบริหารและการจดัการในระบบบริการสุขภาพ   2 (2 – 0 – 4) 

 PH 321 Administration and Management in Health Service System   
  แนวคิดและหลกัการบริหารทัว่ไป การบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนจดั

องคก์าร  การจดับุคลากร การควบคุมงาน บทบาทและหนา้ท่ีของสถานบริการสาธารณสุข การวเิคราะห์
นโยบายและแผนพฒันาการสาธารณสุข ระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย องคก์ารสาธารณสุข
ระหวา่งประเทศ 
 



สส  ๓๒๓ การฝึกปฏิบติังานภาคสนาม การพฒันาสุขภาพแบบบูรณาการ 3 (0 – 8 – 4) 
 PH 323 Integrated Public Health Service Practicum    

  ฝึกปฏิบติังานในศูนยส์าธารณสุข และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการควบคุมมลพิษ 
การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การสุขาภิบาลอาหาร การคุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัหาน ้าสะอาด การ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารดูแลของสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 

 
สส ๔๑๓ การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม    3 (3 – 0 – 6)  

 PH 413 Holistic Health Care       
   แนวคิดทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมในบุคคลปกติ การดูแลสุขภาพตนเอง
ดว้ยวธีิธรรมชาติ การสร้างเจตคติท่ีดีในการส่งเสริมสุขภาพ การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่
บุคคล ครอบครัว และชุมชน นโยบายสาธารณะท่ีสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัความเจบ็ป่วย 
  

สส ๔๑๙ อนามยัชุมชน      3 (2 – 2 – 5) 
 PH 419 Community Health       
   โครงสร้างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ระบบงานอนามยัชุมชน การสุขาภิบาล
ชุมชน การวนิิจฉยัชุมชน การระบุปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาอนามยัชุมชน หลกัการพฒันาอนามยั
ชุมชน การแกไ้ขปัญหาอนามยัชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมและย ัง่ยนื ฝึกปฏิบติัการศึกษาและแกปั้ญหาอนามยั
ชุมชน 
 
 สส ๔๒๐ พฤติกรรมสุขภาพในบริบทของสังคมไทยและนานาชาติ  2 (2 – 0 – 4) 
 PH 420 Health Behavior in a Context of Thai and International Society  
   ทฤษฎีต่าง ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ แบบจ าลองทางพฤติกรรมศาสตร์ วธีิการทาง
สุขศึกษา การวเิคราะห์ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนก าหนดวธีิการด าเนินงานสุขศึกษา หลกัการให้
ความรู้ทางสุขภาพ การจดัท าส่ือเพื่อใชใ้นงานสุขศึกษาและการประชาสัมพนัธ์ 
 
 สส ๔๒๒ ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ  3 (2 – 0 – 4) 
 PH 422 Thai and International Public Health System    
   การจดัระบบบริการสาธารณสุข ความหมาย หนา้ท่ี วตัถุประสงค ์               การ
จดัระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย การจดัระบบบริการสาธารณสุขของนานาชาติ 
 
 สส ๔๒๔ กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2 – 0 – 4) 
 PH 424 Public Health and Environmental Law Enforcement   



   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 
กฎหมาย    ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสาธารณสุขและสถานบริการสุขภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางดา้น
การแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
 
 
 

2.3 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   38 หน่วยกติ  
 อว ๓๒๕ พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั    3 (3 – 0 – 6) 
 OH 325 Environmental and Occupational Toxicology    
   ความหมาย ความส าคญั หลกัการและขอบเขตของงานพิษวทิยา กระบวนการเป็น
พิษ  ของสารเคมี หลกัการทดสอบพิษ การก าหนดปริมาณมาตรฐานของสารเคมีในส่ิงแวดลอ้มและใน
ร่างกายมนุษย ์ดชันีอนัตราย หลกัการเฝ้าระวงัสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพ โรคท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ การป้องกนัและการรักษา 
 
 อว ๓๒๖ การจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย    2 (2 – 0 – 4) 
 OH 326 Solid and Hazardous Waste Management     
   แหล่งก าเนิด ชนิด และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยและของเสีย อนัตรายใน
ชุมชนและในโรงงานอุตสาหกรรม การจดัการกบัขยะและของเสียอนัตราย การขนถ่าย กระบวนการก าจดั
ตามหลกัสุขาภิบาล การแปรสภาพและการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
 

อว ๓๓๓ อาชีวเวชศาสตร์       2 (2 – 0 – 4) 
 OH 333 Occupational Medicine       
   ลกัษณะ อาการ ภาวะเส่ียง ต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การคดักรองโรค 
หรือการผดิปกติท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 
 

อว ๓๓๔ การเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งทางดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (1 – 2 – 3) 
 OH 334 Industrial Hygiene Sampling and Analysis     
    การตรวจวดัและเก็บตวัอยา่งเพื่อวเิคราะห์ การใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
และกระบวนการวเิคราะห์ท่ีใชใ้นงานอนามยัอุตสาหกรรม วธีิวเิคราะห์ การบนัทึก การอ่านผล และการ
รายงาน 
  

อว ๔๒๗ การควบคุมมลพิษอากาศและมลพิษเสียง    3 (2 – 2 – 5) 



 OH 427 Air and Noise Pollution and Control     
   สาเหตุ องคป์ระกอบของอากาศเสีย การเก็บตวัอยา่ง ผลกระทบต่อสุขภาพของ
มนุษย ์พืช และสัตว ์เสียงร าคาญ และเสียงสั่นสะเทือน มาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศ บทบาทของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
 
 

อว ๔๒๘ กฎหมายอนามยัส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยักบัการบริหารงาน 2 (2 – 0 – 4) 
 OH 428 Environmental and Occupational Health Law and Administration  
   หลกัการบริหารงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม อ านาจ หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระบบมาตรฐาน กฎหมาย บทบญัญติัต่าง ๆ เก่ียวกบัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมทางดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์รทอ้งถ่ิน 
 
 อว ๔๒๙ การวเิคราะห์คุณภาพน ้าและการจดัการน ้าเสีย   3 (2 – 2 – 5) 
 OH 429 Water Quality Analysis and Waste Water Management   
   หลกัการและเทคนิคการตรวจคุณภาพน ้า และน ้าเสีย ทางดา้นกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ มาตรฐานการวเิคราะห์ และการควบคุมคุณภาพ การอ่านและแปลผลการวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ 
 
 อว  ๔๓๐ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 3(2–2–5) 
 OH 430 Geographic Information System for Public Health and Environment  
   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หลกัการจดัระบบฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ การอ่านแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ การวางแผนเพื่อจดัการโครงการดา้นสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยกีารส ารวจระยะไกลดว้ยดาวเทียม ระบบพิกดั
ต าแหน่ง การอ่านผลงานวชิาการทางภูมศาสตร์ 
 
 อว ๔๓๑ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการประเมินความเส่ียง 3 (2 – 2 – 5) 
 OH 431 Environmental Impact and Risk Assessment    
   หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เทคนิค วธีิการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฝึกปฏิบติัการประเมินและการจดัท ารายงาน การเขียนผลการศึกษาวเิคราะห์
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยั การจดัการความเส่ียง การจดัท ารายงาน การ
วเิคราะห์ความเส่ียงทางดา้น  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 



 อว ๔๓๒ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน    2 (2 – 0 – 4) 
 OH 432 Introduction to Industrial Hygiene      
   ส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภยัของ
ผูป้ฏิบติังานหลกัทัว่ไปในการประเมิน และการควบคุมอนัตราย และความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

อว ๔๓๕ การจดับริการสุขภาพในสถานประกอบการ   3 (3 – 0 – 6) 
 OH 435 Health Service in the Workplace      
   แนวคิด หลกัการ และการบริหารจดัการดา้นสุขภาพในสถานประกอบการ 
รูปแบบการจดับริการสุขภาพและสวสัดิการขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
การตรวจสุขภาพพนกังาน และแนวทางการจดัการกบัปัญหาสุขภาพของพนกังาน 
 
 อว ๔๓๖ การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอนามยัส่ิงแวดลอ้ม   4 (0 – 16 – 8) 
 OH 436 Professional Experience in Environmental Health    
   การจดัท าโครงงานอาชีวอนามยั โครงงานส่ิงแวดลอ้ม ฝึกประสบการณ์ใน
หน่วยงานท่ีดูแลส่ิงแวดลอ้ม การฝึกงาน การบนัทึก และเขียนรายงาน 
 
 อว  ๔๓๗ การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  4 (0 – 16 – 8) 
 OH 437 Professional Experience in Occupational Health and Safety   
   ฝึกปฏิบติัในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีปฏิบติังานดา้นอาชีวอนามยัและ              
ความปลอดภยัการเตรียมเอกสาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์เพื่อออกปฏิบติังาน การเก็บขอ้มูล เก็บตวัอยา่ง 
รวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั       จดัท า
โครงงานแกปั้ญหาดา้นอาชีวอนามยั ภายใตก้ารดูแลของสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 
  

อว  ๔๓๘ สัมมนาปัญหาพิเศษทางดา้นอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 2 (0 – 4 – 2)  
 OH 438 Special Seminar in Occupational Health and Environmental Health  
   วเิคราะห์ประเด็นปัญหาปัจจุบนัทางดา้นอาชีวอนามยัและปัญหาทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการกบัปัญหา 
 


