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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร 25520091100863 
  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
       ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Public Health 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
      ชื่อย่อ:  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Public Health) 
       ชื่อย่อ:  B.Sc. (Public Health) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 

3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
3.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

    ไม่น้อยกว่า  142  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี 
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    5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
        ปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
       ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
       ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   - 
 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (หลักสูตรเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 เริ่มใช้ พ.ศ.2558)  โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2563   
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่  

7/2562 เมื่อวันที่ 25  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562  
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ  สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที ่4/2563       
เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562  ในปีการศึกษา 2565  
 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นักวิชาการสาธารณสุข 
  8.2 นักวิชาการสุขาภิบาล  
  8.3 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
  8.4 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   
  8.5 นักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ตามที่กฏหมายก าหนด    
  8.6 เป็นผู้ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
1 ผศ.ดร.ทรงพล  ต่อน ี พย.บ.(พยาบาลศาสตร์),  2533 

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),  2556 
กศ.ม.(สุขศึกษา),  2539 
วท.ม.(ชีวสถิติ),  2541      
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน),  2547 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.สรัญญา   
วันจรารัตต ์

ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), 2544 
ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), 2547 
Ph.D.(Environmental Sciences), 
2557 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
University of Pune, 
India 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.พานิชย์   
ยามช่ืน 

ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์),2553 
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์), 2560  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1 อ.ดร.นรตุตม์   

สหนาวิน 
วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), 2548 
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย), 2554 
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม), 2551 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 
2561 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.จิราวรรณ   
ตอฤทธ์ิ 

วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม), 
2549 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม), 
2552 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2557 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.พนิตา  ค าภูษา วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), 2550 
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา), 2554 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1 อ.ดร.ทรัพยส์ตรี  

แสนทวีสุข 
วท.บ.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย), 2549 
ศ.ม.(ประชากรศาสตร์), 
2551 
ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), 
2557 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 อ.กิตติ  โพธิ์เย็น วท.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย), 2539 
วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์), 
2544 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ปรัชญ์   
อินทรศักดิ์สิทธ์ิ 

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), 2547 
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย), 2551 
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม), 2551 
ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), 2562 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่
สังคมท่ีมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ในอนาคต รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ 
รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ท าให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในยุคที่มีการแข่งขัน
สูง จนเกิดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นกรอบใน
การปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศ บนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดย กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางสุขภาพ ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนา ซึ่งสถาบันการศึกษานับว่ามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  

 
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีชีวิตและปัญหาสุขภาพ
ของประชากรไทย จากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สร้างบริบทใหม่ของการพัฒนาสุขภาพ ที่ท าให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบริบท
ใหม่ของการพัฒนานี้เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและในระดับการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน แนวโน้ม
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ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนไทย และแนวคิดทางสุขภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไร้
เชื้อหรือโรคเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเป็นส าคัญ  ซึ่งการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องนี้ส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากการเจ็บป่วยจะน ามาซึ่งความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ถ้าประชาชนมีสุขภาพที่
ดีแล้วก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป ประกอบกับในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ นอกจากนั้นสืบเนื่องจากในปัจจุบันนี้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ก าลังเป็นปัญหา
หนึ่งที่ส าคัญของประเทศ นอกเหนือจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมแล้ว  ปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก็
เป็นปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนก าลังตระหนักและให้ความสนใจในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว เนื่องจากส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของประชากร 

นอกจากนั้นจากการที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ในมาตรา 3 ได้ก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประกอบกับสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ออกข้อบังคับสภาการ
สาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 รวมทั้ง
ข้อก าหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่ก าหนดเกี่ยวหลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่
ได้ก าหนดเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาทางด้านสาธารณสุขจ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับ
ประกาศและข้อก าหนดดังกล่าว รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือรองรับกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. 1) 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
 จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องในการแก้ปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาที่ เน้นการจัดการเรียนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินงานในการแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่
เนื่องมาจากปัญหาสาธารณสุขชุมชน ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม  และปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
อย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม   
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 นอกจากนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ด าเนินการเพ่ือให้สอดคลองกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ในมาตรา 3  ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 รวมทั้งข้อก าหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่
ก าหนดเกี่ยวหลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รวมทั้งเพ่ือรองรับกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(มคอ. 1) สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้อง      
 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มีการก าหนดรายวิชา และจัดเรียงล าดับรายวิชา โดยมุ่งเน้นพัฒนา
คุณลักษณะที่คาดหวังของนิสิต ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
 ชั้นปีที่ 1  

- มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
 ชั้นปีที่ 2  

- มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาด้านสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
 ชั้นปีที่ 3  

- มีความสามารถในการวางแผน ด าเนินงาน และ ประเมินผลโดยใช้องค์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
- สามารถสื่อสารด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 ชั้นปีที่ 4  

- มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้าน
สาธารณสุขไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอย่างเป็นองค์
รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

- สามารถประยุกต์องค์ความรู้และกระบวนการวิจัยในการท างาน พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง 

 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพันธกิจในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบกับผลกระทบจาก
สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ตอบสนองพันธ
กิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องในการแก้ปัญหาทางด้าน
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สาธารณสุขของประเทศ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
สาธารณสุขที่มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ   และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือการมี
ทักษะสื่อสารและการรับใช้สังคม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 10 หน่วยกิต 

ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  

 
      13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

        - 
 
13.3 การบริหารจัดการ 
 คณะพลศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาจารย์ผู้สอน และนิสิต เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งควบคุมคุณภาพของหลักสูตร 



9 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 

สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยกระบวนการทางสาธารณสุข 
 
     1.2 ความส าคัญ 
 ในปัจจุบันแนวโน้มปัญหาสาธารณสุขของประชาชนไทย และแนวคิดทางสุขภาพได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไร้เชื้อหรือโรคเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
ถูกต้องเป็นส าคัญ  แนวทางการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนได้ปรับรูปแบบจากการตั้งรับมาเป็นกลวิธีเชิงรุก 
โดยให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลปัญหาสุขภาพของตนเอง ตาม
แนวคิดของการสาธารณสุข ประกอบกับในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นบัณฑิตวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน จะมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนให้ถูกต้อง  ก่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  สร้างพลังมวลชนและชุมชนใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตามมานั่นเอง 
 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ก าลังเป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักและให้ความสนใจในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยปัญหาที่เกิดข้ึนเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นเป็นหลัก ดังนั้นสังคมจึงมีความต้องการใช้บัณฑิต
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาและควบคุมปัญหาดังกล่าว  
 ส าหรับวิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นเนื่องจากมีกฏหมายก าหนดไว้ว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกแห่งจะต้องมีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผู้ที่ผ่ านการ
อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้นบัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจึงสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าวได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่ามีสถาน
ประกอบการที่เป็นโรงงานเป็นจ านวนมากทั่วประเทศ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และใน
ต่างจังหวัด จากการวิเคราะห์พบว่าสังคมยังคงมีความต้องการบัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีกเป็นจ านวนมาก   
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมที่มีต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์โดยการเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ หน่วยงานทางสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข 
สถานประกอบการ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์ การเชิญสภาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนมาประชุมเพ่ือรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาความร่วมมือ การจัด
ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข  ท าให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
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ชุมชน พ.ศ. 2556 ในมาตรา 3  ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 รวมทั้งข้อก าหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่ก าหนดเกี่ยว
หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของสังคม และเป็น
บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพในการด าเนินการแก้ปัญหา และพัฒนาสุขภาพของประชาชน อันจะน ามา
ซึ่งการมีประชาชนที่มีสุขภาพดี  นอกจากนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการปรับเพ่ือรองรับกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (มคอ. 1) สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
     1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
2. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้าน

สาธารณสุขไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม   
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาด้านสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
4. มีความสามารถในการวางแผน ด าเนินงาน และ ประเมินผลโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ในการท างาน พัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง 
6.  มีความสามารถในการสื่อสารด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรยีนการสอนที่เน้นผล
การเรยีนรู้เป็นฐาน 

- พัฒนาหลักสตูรโดยการ 
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
การเรยีนการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผลการเรยีนรู้
เป็นฐาน  
- พัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลที่เน้นผลการ
เรียนรูเ้ป็นฐานโดยส่งเสรมิการเรียนแบบ 
Active Learning  

- มคอ 7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร และรายงานการตดิตาม ประเมินผล
หลักสตูร 
- รายงานการพัฒนาอาจารย์ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- รายงานความพึงพอใจของนิสิตปีสดุท้ายที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรยีนการ
สอน 
- รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิต 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้ 

- ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มี
ต่อบัณฑติ 
- วิเคราะหส์ถานการณภ์ายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อหลักสตูร 
- น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

- ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท า และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- สรุปการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อหลักสตูร 
- เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

2. การปรับปรุงหลักสูตร

ทุก 5 ปี โดยประเมิน

จากตัวช้ีวัด (KPI) ใน

การประเมินคณุภาพ

การศึกษาทุกป ี

- มีการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดทุกปี 

อยา่งสม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

3. การพัฒนาบุคคลากร

ด้านการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอน  และพัฒนา

วิชาชีพ 

- สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
- สนับสนุนให้อาจารย์ตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

- ร้อยละของงานวิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอนต่ออาจารย์ประจ า 
- ร้อยละของผลงานตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า 
- ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

4. การพัฒนาปัจจัย

เกื้อหนุนด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู ้

- พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู้ของหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการ

การวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 

- ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- รายงานผลการด าเนินการและรายงานการ
ติดตาม การประเมินผลด้านสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู ้
- รายงานความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1   ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม     
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์   
     2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     2.2.3 ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

   2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีซึ่งแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ท าให้มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน 

   2.3.2 ปัญหาการปรับตัวด้านที่พักอาศัย เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิล าเนาในจังหวัด
นครนายก การที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่โดยมาพักในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยพักร่วมกับนิสิตต่างสาขาวิชา ท าให้
ไม่สามารถปรึกษาในเรื่องการเรียนได้   

 
 



13 
 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยแนะน าการก าหนดเป้าหมายในการเรียน เทคนิคการเรียน

ในระดับมหาวิทยาลัย  การบริหารเวลา  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

 2.4.2 การมอบหมายหน้าที่ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดในแต่ละวิชาเอก โดย
ต้องก าหนดช่วงเวลาที่พบนิสิตทั้งวิชาเอกทุกสัปดาห์ เพ่ือรับฟังปัญหา  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการเรียน 
อธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงรายละเอียดของสาขาที่นิสิตเรียนรวมทั้งโอกาสในการท างานและการศึกษาต่อ  ท า
หน้าที่ดูแล และให้ค าแนะน าแก่นิสิต ติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

 2.4.3 การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตแต่ละชั้นปี และระหว่างนิสิตกับคณาจารย์เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตแต่ละชั้นปี และระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ 

 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 2.5.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
 2.5.1 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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      2.5.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
    2.6 งบประมาณตามแผน 
   2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศกึษา 
(ค่าธรรมเนียม 40,000 บาท/คน/ปี x จ านวนรับ 120 
คน)   

4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 19,200,000 

รวมรายรับ 4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 19,200,000 

 
  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
หมวดการจัดการเรียนการสอน      
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พเิศษและคณะร่วมสอน) 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดสุ านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสติ 312,000 624,000 936,000 1,248,000 1,248,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 276,000 552,000 828,000 1,104,000 1,104,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 288,000 576,000 864,000 1,152,000 1,152,000 

8. ค่าพัฒนาสถานท่ี ครุภณัฑ ์ 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

528,000 
 

1,056,000 
 

1,584,000 
 

2,112,000 
 

2,112,000 
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รายละเอียดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 228,000 456,000 684,000 912,000 912,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 216,000 432,000 648,000 864,000 864,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสติ (850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) 

204,000 408,000 612,000 816,000 816,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 156,000 312,000 468,000 624,000 624,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 

รวมรายจ่าย 4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 19,200,000 

 
     2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน  
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) ....... 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   

                   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
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            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
หมวดวิชา วิชาเอกสาธารณสุข 

ชุมชน 
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 
 2.3 กลุ่มวิชาเอก 
      2.4 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

       
10 หน่วยกิต 
41 หน่วยกิต 
49 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 

       
10 หน่วยกิต 
41 หน่วยกิต 
49 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 

       
10 หน่วยกิต 
41 หน่วยกิต 
49 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต  142 หน่วยกิต  142 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาบูรณาการ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาดังนี้  

1.  กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้ 
     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

      1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต  ดังนี้   
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU111 Thai for Communication  

        1.1.2 ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication I  
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication II  
มศว123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication I  
มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication II  
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 1.2  กลุ่มวิชาบูรณาการ(วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต  
ดังนี้ 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)      
SWU141 Life in a Digital World  

          1.3  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)      
SWU151 General Education for Human Development  
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU161 Human in Learning Society  
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens  

2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต  ดังนี้ 
        2.1  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่
น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3)      
SWU241 Digital Technology and Society Trends  
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)      
SWU242 Mathematics in Daily Life  
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)      
SWU243 Personal Financial Management  
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6)      
SWU244 Science for Better Life and Environment  
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU245 Science, Technology and Society  
มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU246 Healthy Lifestyle  
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต 
SWU247 Food for Life 

2(1-2-3) 
 

มศว248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU248 Alternative Energy  
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU341 Business in a Digital World  
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     2.2  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  5  หน่วย
กิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์  2(1-2-3)      
SWU251 Music and Human Spirit  
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
SWU252 Aesthetics for Life  
มศว253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU253 Dialogue  
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU254 Art and Creativity  
มศว255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU255 Constitution For Living  
มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU256 Reading for Life  
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU257 Literature for Intellectual Powers  
มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation  
มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)      
SWU262 History and Effects on Society  
มศว263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4)      
SWU263 Human and Peace  
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society  
มศว265 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU265 Economic in Globalization  
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy  
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management  
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research 
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มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development  
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process  
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics  
มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation  
มศว355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism  
มศว356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living  
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability  
มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 
SWU361 SWU for Communities  
มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom  
มศว363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community  
มศว364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise  

    2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU131 Social Dance  
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU132 Personal Fitness  
มศว133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU133 Jogging for Health  
มศว134 โยคะ 1(0-2-1) 
SWU134 Yoga  
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มศว135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU135 Swimming  
มศว136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU136 Badminton  
มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU137 Tennis  
มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU138 Golf  
มศว139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU139 Weight Training  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 

กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต จาก
กลุ่มวิชาดังนี้ 

2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต  
คม100 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
CH100 General Chemistry I 
คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH190 General Chemistry Laboratory I  
ชว101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
BI101 Biology I 
คณ113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
MA113 Mathematics for Health Sciences  

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ก าหนดให้เรียน 41 หน่วยกิต  
สธ101 การสาธารณสุขเบื้องต้น   2(2-0-4) 
PH101 Introduction to Public Health  
สธ102 ฟิสิกส์ทางการสาธารณสุข     3(3-0-6) 
PH101 Physics for Public Health 
สธ103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
PH103 Human Anatomy and Physiology 
สธ104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
PH104 Health Education and Behavioral Science 
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สธ201 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข   3(2-2-5) 
PH201 Microbiology for Public Health 
สธ202 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1   2(1-2-3) 
PH202 Professional English I 
สธ203 ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสุข   3(2-2-5) 
PH203 Parasitology for Public Health 
สธ204 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   3(2-2-5) 
PH204 Communicable and Non-communicable Diseases 
สธ205 การปฐมพยาบาล   3(2-2-5) 
PH205 First Aid 
สธ301 ระบาดวิทยา   3(2-2-6) 
PH301 Epidemiology 
สธ302 การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
PH303 Public Health Administration 
สธ303 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสาธารณสุข   2(2-0-4) 
PH303 Professional Ethical and Public Health Law 
สธ304 การวิจัยทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
PH304 Public Health Research 
สธ305 ชีวสถิติ    3(2-2-5) 
PH305 Biostatistics 
สธ401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2   2(1-2-3) 
PH401 Professional English II 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเอก ก าหนดให้เรียน 49 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
    2.3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
     ก าหนดให้เรียน จ านวน  49 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้ 
สธ211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับสาธารณสุขชุมชน   3(3-0-6) 
PH211 Occupational Health and Safety for Public Health  
สธ212 อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับสาธารณสุขชุมชน   3(2-2-5) 
PH212 Environmental Health for Public Health 
สธ213 โภชนาการสาธารณสุข   2(1-2-3) 
PH213 Public Health Nutrition 
สธ214 สุขภาพผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 
PH214 Health Aspects of Aging 
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สธ215 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน  3(2-2-5) 
PH215 Community Public Health Development 
สธ216 สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ  3(2-2-5) 
PH216 Mental Health and Health Counseling 
สธ217 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม   3(2-2-5) 
PH217 Holistic Health Promotion Approach 
สธ311 เภสัชสาธารณสุข   3(3-0-6) 
PH311 Public Health Pharmacy 
สธ312 อนามัยครอบครัว   2(2-0-4) 
PH312 Family Health 
สธ313 ทันตสุขภาพ   2(1-2-3) 
PH313 Dental Health 
สธ314 การดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
PH314 Basic Medical Care 
สธ315 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพ   3(2-2-5) 
PH315 Information Technology and Health Communication 
สธ316 นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ   3(3-0-6) 
PH316 Public Policy for Health 
สธ317 การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน   2(1-2-3) 
PH317 Organization and Community Health Network Management 
สธ318 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อสุขภาพ  2(1-2-3)  
PH318 Impact of Climate Change on Health 
สธ319 การฝึกปฏิบัติดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 1   2(0-6-0) 
PH319 Basic Medical Care Practicum I 
สธ411 การวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน   2(1-2-3) 
PH411 Community Public Health Planning and Evaluation 
สธ412 การควบคุมและการจัดการเหตุร าคาญ       2(1-2-3)  
PH412 Nuisance Control and Management 
สธ413 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข   1(0-2-1) 
PH413 Independent Study in Public Health 
สธ414 การฝึกปฏิบัติดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 2   2(0-6-0) 
PH414 Basic Medical Care Practicum II 
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   2.3.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     ก าหนดให้เรียน จ านวน  49 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้ 
สธ221 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
PH221 Occupational Health and Safety for Environmental Health 
สธ222 เคมีสิ่งแวดล้อม  2 (1-2-3) 
PH222 Environmental Chemistry 
สธ223 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
PH223 Environmental Sanitation 
สธ224 การจัดหาน้ าสะอาดและสุขาภิบาล  2(2-0-4) 
PH224 Water Supply and Sanitation 
สธ225 การจัดการสิ่งปฏิกูล  2 (1-2-3) 
PH225 Excreta Management 
สธ226 กีฏวิทยาสาธารณสุข 2(1-2-3) 
PH226 Public Health Entomology 
สธ227 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
PH227 Environmental Toxicology 
สธ228 การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม  2 (1-2-3) 
PH228 Environmental Communication 
สธ229 การควบคุมมลพิษอากาศ 2 (1-2-3) 
PH229 Air Pollution Control  
สธ321 การควบคุมมลพิษอากาศอุตสาหกรรม  2 (1-2-3) 
PH321 Industrial Air Pollution Control 
สธ322 การจัดการมูลฝอย         3 (2-2-5) 
PH322 Solid Waste Management 
สธ323 การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด      2 (1-2-3) 
PH323 Environmental Management and Clean Technology 
สธ324 การฝึกประสบการณ์การเก็บตัวอย่างด้านมลพิษอากาศ  2 (0-6-0) 
PH324 Air Sampling and Analysis Practicum 
สธ325 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  3(3-0-6) 
PH325 Health Promotion at Workplace 
สธ326 การจัดการกากอุตสาหกรรม  3 (2-2-5) 
PH326 Hazardous Waste Management 
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สธ327 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ  3 (2-2-5) 
PH327 Health Risk Assessment 
สธ328 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 3(2-2-5) 
PH328 Water and Wastewater Quality Analysis  
สธ421 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) 
PH421 Environmental and Health Impact Assessment 
สธ422 การจัดการน้ าเสีย  3(3-0-6) 
PH422 Wastewater Management 
สธ423 สัมมนาและการศึกษาอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    1(0-2-1) 
PH423 Seminar and Independent Study on Environmental Health 
สธ424 การฝึกประสบการณ์ด้านการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม  2(0-6-0) 
PH424 Environmental Surveillance Practicum 
 
   2.3.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
     ก าหนดให้เรียน จ านวน  49 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้ 
สธ231 อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(2-2-5) 
PH231 Environmental Health for Occupational Health and Safety 
สธ232 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
PH232 Industrial Safety 
สธ233 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน  3(2-2-5) 
PH233 Fundamental of Industrial Hygiene 
สธ234 การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน  2(1-2-3) 
PH234 Health Promotion at Work 
สธ235 หลักการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
PH235 Principles of Engineering for Occupational Health, Safety and Environment 
สธ236 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย  2(1-2-3) 
PH236 Industrial Process and Hazards 
สธ237 กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  3(3-0-6) 
PH237 Occupational Health, Safety and Environment Legislation 
สธ331 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน   3(3-0-6) 
PH331 Fundamental of Occupational Medicine 
สธ332 พิษวิทยาอาชีวอนามัย  3(3-0-6) 
PH332 Occupational Toxicology 
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สธ333 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
PH333 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
สธ334 จิตวิทยาอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
PH334 Industrial Psychology 
สธ335 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
PH335 Industrial Safety Engineering 
สธ336 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม  2(1-2-3) 
PH336 Industrial Ventilation 
สธ337 การยศาสตร์  2(1-2-3) 
PH337 Ergonomics 
สธ338 ฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   2(0-6-0) 
PH338 Industrial Hygiene and Safety Practicum  
สธ431 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล  2(1-2-3) 
PH431 Chemical and Fire Prevention and Control 
สธ432 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม  2(1-2-3) 
PH432 Industrial Risk Assessment and Management 
สธ433 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(2-0-4) 
PH433 Standard for Occupational Health and Safety 
สธ434 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(2-0-4) 
PH434 Occupational Health and Safety Administrations 
สธ435 การศึกษาอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-2-1) 
PH435 Independent Study in Occupational Health and Safety 
สธ436 ปฏิบัติการทางการยศาสตร์  2(0-6-0) 
PH436 Ergonomics Practicum 

2.4  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต   
สธ441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(0-42-0) 
PH441 Field Experience 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  
หรือรายวิชาดังต่อไปนี้ 
สธ 451 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
PH451 Exercise for Health 

2(1-2-3) 
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สธ452 เพศศึกษา 
PH452 Sex Education 

2(2-0-4) 

สธ453 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม   
PH453 Group Dynamics and Teamwork 

2(1-2-3) 

สธ454 การตลาดเชิงสังคมเพ่ือสุขภาพ   
PH454 Social Marketing for Health  

2(1-2-3) 

สธ455 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ   
PH455 Health Economics     

2(1-2-3) 

สธ456 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข   
PH456 Public Health Information System  

2(1-2-3) 

สธ457 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ 
PH457 Thai Lifestyle and Wisdom for Health 

2(1-2-3) 

สธ458 ประชากรศาสตร์ 
PH458 Demography  

2(2-0-4) 

สธ459 สุขภาพผู้บริโภค   
PH459 Consumer Health 

2(2-0-4) 

สธ460 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข    
PH460 System Management in Public Health Organization 

2(2-0-4) 

สธ461 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ 
PH461 Life Skill and Health Crisis 

2(2-0-4) 

สธ462 การจดัฝึกอบรมทางสุขภาพ    
PH462 Training in Health 

2(1-2-3) 

สธ463 กฏหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม   
PH463 Environmental Health Law 

2(2-0-4) 

สธ464 การบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ  
PH464 Bioremediation 

2(1-2-3) 

สธ465 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม 
PH465 Natural Environmental and Culture Heritage Conservation 

2(1-2-3) 

สธ466 การบริหารเพ่ือควบคุมการสูญเสียและการเพ่ิมผลผลิต 
PH466Loss Control Management and Productivity Improvement 

2(2-0-4) 

สธ467 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม 
PH467 Occupational Diseases and Control 
 

2(2-0-4) 
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สธ468 สุขภาพโลก 
PH468 Global Health 

2(2-0-4) 

 
ความหมายของรหัสวิชา  
 รหัสตัวอักษร 

ความหมายของตัวอักษร   
  สธ และ PH หมายถึง   รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

มศว (SWU) หมายถึง  รายวิชาศึกษาท่ัวไป (จัดการเรียนการสอนโดยส านัก 
นวัตกรรมการเรียนรู้) 

คม (CH)  หมายถึง  รายวิชาเคมีทั่วไป 1 และปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
(จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์)  

ชว (BI)  หมายถึง  รายวิชาชีววิทยา 1  (จัดการเรียนการสอนโดย 
คณะวิทยาศาสตร์) 

คณ (MA) หมายถึง  รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์) 

 รหัสตัวเลข 
  รหัสเลขตัวแรก   หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน 

รหัสเลขตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชา 
   0 หมายถึง  รายวิชากลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 
   1  หมายถึง  รายวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
   2  หมายถึง  รายวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   3  หมายถึง  รายวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   4 หมายถึง  รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
          5 และ 6  หมายถึง  รายวิชาเลือก 
  รหัสเลขตัวท้าย  หมายถึง   ล าดับวิชาในกลุ่ม 
 ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
  รหัสเลขนอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชานั้น 
  รหัสเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
  รหัสเลขในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
  รหัสเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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  3.1.4  แผนการศึกษา 
3.1.4.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
ชว101  ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
คม190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
สธ101  การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
คณ113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
สธ102 ฟิสิกส์ทางการสาธารณสุข 3(3-0-6) 
สธ103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
สธ104  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6) 
สธ201  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ   3(2-2-5) 
สธ202  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 1 2(1-2-3) 
สธ211  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
สธ213 โภชนาการสาธารณสุข 2(1-2-3) 
สธ214  สุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
สธ215  การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
สธ203 ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสุข    3(2-2-5) 
สธ204  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    3(2-2-5) 
สธ205  การปฐมพยาบาล    3(2-2-5) 
สธ212  อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับสาธารณสุขชุมชน    3(2-2-5) 
สธ216  สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ   3(2-2-5) 
สธ217  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม    3(2-2-5) 

 รวม 21 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
สธ301  ระบาดวิทยา    3(2-2-6) 
สธ302  การบริหารงานสาธารณสุข    3(3-0-6) 
สธ303  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสาธารณสุข    2(2-0-4) 
สธ311 เภสัชสาธารณสุข    3(3-0-6) 
สธ312  อนามัยครอบครัว    2(2-0-4) 
สธ313  ทันตสุขภาพ    2(1-2-3) 
สธ314  การดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
สธ304 การวิจัยทางสาธารณสุข    3(2-2-5) 
สธ305  ชีวสถิติ     3(2-2-5) 
สธ315  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพ    3(2-2-5) 
สธ316  นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6) 
สธ317  การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน    2(1-2-3) 
สธ318  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อสุขภาพ   2(1-2-3) 
สธ319  การฝึกปฏิบัติดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 1    2(0-6-0) 

 รวม 20 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ401  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2    2(1-2-3) 
สธ411  การวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน    2(1-2-3) 
สธ412  การควบคุมและการจัดการเหตุร าคาญ     2(1-2-3) 
สธ413 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข    1(0-2-1) 
สธ414  การฝึกปฏิบัติดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 2    2(0-6-0) 

 วิชาเลือกเสรี 6 
 รวม 15 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6(0-42-0) 

   
 รวม 6 
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3.1.4.2 วิชาเอกอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
ชว101  ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
คม190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
สธ101  การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
คณ113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
สธ102 ฟิสิกส์ทางการสาธารณสุข 3(3-0-6) 
สธ103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
สธ104  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6) 
สธ201  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ   3(2-2-5) 
สธ202  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 1 2(1-2-3) 
สธ221  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
สธ222 เคมีสิ่งแวดล้อม   2 (1-2-3) 
สธ223  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) 
สธ224 การจัดหาน้ าสะอาดและสุขาภิบาล   2(2-0-4) 
สธ225  การจัดการสิ่งปฏิกูล   2 (1-2-3) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
สธ203 ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสุข    3(2-2-5) 
สธ204  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    3(2-2-5) 
สธ205  การปฐมพยาบาล    3(2-2-5) 
สธ226 กีฏวิทยาสาธารณสุข  2(1-2-3) 
สธ227  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   2(2-0-4) 
สธ228  การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) 
สธ229  การควบคุมมลพิษอากาศ  2(1-2-3) 

 รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
สธ301  ระบาดวิทยา    3(2-2-6) 
สธ302  การบริหารงานสาธารณสุข    3(3-0-6) 
สธ303  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสาธารณสุข    2(2-0-4) 
สธ321 การควบคุมมลพิษอากาศอุตสาหกรรม   2(1-2-3) 
สธ322  การจัดการมูลฝอย     3(2-2-5) 
สธ323  การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด    2(1-2-3) 
สธ324  การฝึกประสบการณ์การเก็บตัวอย่างด้านมลพิษอากาศ   2(0-6-0) 

 รวม 20 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
สธ304 การวิจัยทางสาธารณสุข    3(2-2-5) 
สธ305  ชีวสถิติ     3(2-2-5) 
สธ325  การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ   3(3-0-6) 
สธ326  การจัดการกากอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
สธ327  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ   3(2-2-5) 
สธ328  การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย  3(2-2-5) 

 รวม 20 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ401  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2    2(1-2-3) 
สธ421  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
สธ422  การจัดการน้ าเสีย   3(3-0-6) 
สธ423 สัมมนาและการศึกษาอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     1(0-2-1) 
สธ424  การฝึกประสบการณ์ด้านการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม   2(0-6-0) 

 วิชาเลือกเสรี 6 
 รวม 17 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6(0-42-0) 

   
 รวม 6 
 

3.1.4.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
ชว101  ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
คม190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
สธ101  การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
คณ113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
สธ102 ฟิสิกส์ทางการสาธารณสุข 3(3-0-6) 
สธ103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
สธ104  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6) 
สธ201  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ   3(2-2-5) 
สธ202  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 1 2(1-2-3) 
สธ231  อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(2-2-5) 
สธ232 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
สธ233  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน   3(2-2-5) 
สธ234 การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน   2(1-2-3) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
สธ203 ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสุข    3(2-2-5) 
สธ204  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    3(2-2-5) 
สธ205  การปฐมพยาบาล    3(2-2-5) 
สธ235 หลักการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
สธ236  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย   2(1-2-3) 
สธ237  กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  3(3-0-6) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
สธ301  ระบาดวิทยา    3(2-2-6) 
สธ302  การบริหารงานสาธารณสุข    3(3-0-6) 
สธ303  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสาธารณสุข    2(2-0-4) 
สธ331 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน    3(3-0-6) 
สธ332  พิษวิทยาอาชีวอนามัย   3(3-0-6) 
สธ333  การเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม   3(2-2-5) 

 รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
สธ304 การวิจัยทางสาธารณสุข    3(2-2-5) 
สธ305  ชีวสถิติ     3(2-2-5) 
สธ334  จิตวิทยาอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
สธ335  วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
สธ336  การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม   2(1-2-3) 
สธ337  การยศาสตร์   2(1-2-3) 
สธ338  ฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   2(0-6-0) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ401  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2    2(1-2-3) 
สธ431  การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล   2(1-2-3) 
สธ432  การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม   2(1-2-3) 
สธ433 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(2-0-4) 
สธ434  การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    2(2-0-4) 
สธ435 การศึกษาอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   1(0-2-1) 
สธ436  ปฏิบัติการทางการยศาสตร์   2(0-6-0) 

 วิชาเลือกเสรี 6 
 รวม 19 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6(0-42-0) 

   
 รวม 6 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                          3(3-0-6) 
SWU111 Thai for Communication 

     ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด 
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ 
ขยายความ และพรรณนาความ 
 
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                                    3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication 1 

    ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังแ ละการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                                    3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication 2 

    ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                                        3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication 1 

    ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                                        3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication 2 

    ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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2) กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว131 ลีลาศ                                                                                                 1(0-2-1) 
SWU131 Social Dance 

    เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                             1(0-2-1) 
SWU132 Personal Fitness 

    หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 
มศว133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                           1(0-2-1) 
SWU133 Jogging for Health 

    หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว134 โยคะ                                                                                                  1(0-2-1) 
SWU134 Yoga 

    เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
 
มศว135 ว่ายน้ า                                                                                                1(0-2-1) 
SWU135 Swimming 

    เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 
 
มศว136 แบดมินตัน                                                                                           1(0-2-1) 
SWU136 Badminton 

    ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
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มศว137 เทนนิส                                                                                                1(0-2-1) 
SWU137 Tennis 

    เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว138 กอล์ฟ                                                                                                 1(0-2-1) 
SWU138 Golf 

    ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                                                                          1(0-2-1) 
SWU139 Weight Training 

    เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึก
โดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 
 

3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                                    3(3-0-6) 
SWU141 Life in a Digital World 

    ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 
มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                             2(1-2-3) 
SWU241 Digital Technology and Society Trends 

    ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
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มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                                     3(3-0-6) 
SWU242 Mathematics in Daily Life 

    ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                                3(3-0-6) 
SWU243 Personal Financial Management 

    ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 
 
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                        3(3-0-6) 
SWU244 Science for Better Life and Environment 

    ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                                              2(2-0-4) 
SWU245 Science, Technology and Society 

    ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                                 2(2-0-4) 
SWU246 Healthy Lifestyle 

    ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว247 อาหารเพื่อชีวิต                                                                                      2(1-2-3) 
SWU247 Food for Life 

    ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 
มศว248 พลังงานทางเลือก                                                                                   2(2-0-4) 
SWU248 Alternative Energy 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                                  2(1-2-3) 
SWU341 Business in a Digital World 

    ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 

4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์                                                                 3(3-0-6) 
SWU151 General Education for Human Development 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ความส าคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิ เคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                    2(2-0-4) 
SWU161 Human in Learning Society 
              ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้ งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 



42 
 

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                      2(1-2-3) 
SWU251 Music and Human Spirit 

    ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 
 
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                                                             3(3-0-6) 
SWU252 Aesthetics for Life 

    ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 
มศว253 สุนทรียสนทนา                                                                                      2(1-2-3) 
SWU253 Dialogue 

    ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                    2(1-2-3) 
SWU254 Art and Creativity 

    ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 
มศว255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                        2(1-2-3) 
SWU255 Constitution for Living 

    ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
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มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต                                                                                    2(2-0-4) 
SWU256 Reading for Life 

    ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                   2(2-0-4) 
SWU257 Literature for Intellectual Powers 

    ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
 
มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                                    2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation 

    ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 
 
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์                                                                                      3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens 

    ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฏหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึด
หลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
 
มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                                                         2(2-0-4) 
SWU262 History and Effects on Society 

    ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 
 
มศว263 มนุษย์กับสันติภาพ                                                                                 2(2-0-4) 
SWU263 Human and Peace 

    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
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มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                     2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society 

    ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                                               3(3-0-6) 
SWU265 Economic Globalization 

    ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                         2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy 

    ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                           2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management 

    ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                       2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research 

    ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                              3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development 

    ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 

 
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                       3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process 

    ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                              3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics 

    ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของ
วิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                                                 3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation 

    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฏหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 
มศว355 พุทธธรรม                                                                                            3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism 

    ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
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มศว356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                                                 2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living 

    ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและกา ร
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                                              2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability 

    ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                                  2(1-2-3) 
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                     3(1-4-4) 
SWU361 SWU for Communities 

    ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 
มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                   2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom 

    ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มศว363 สัมมาชีพชุมชน                                                                                     2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community 

    ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี 
และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
มศว364 กิจการเพ่ือสังคม                                                                                    2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคม
ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH100 General Chemistry I 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี 
อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้อม 

 
คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH190 General Chemistry Laboratory I  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสาร
ชีวโมเลกุล 

 
ชว101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
BI101 Biology I 

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
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คณ113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
MA113 Mathematics for Health Sciences 

ดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส อินทิกรัลแคลคูลัส สมการดิฟเฟอเรนเชียลธรรมดาแบบอันดับที่หนึ่ง
และอันดับที่สอง สมการพาร์เชียลดิฟเฟอเรนเชียลแบบง่าย เวกเตอร์เชิงพีชคณิตและเวกเตอร์เชิงแคลคูลัส 
เมตริกซ์การประยุกต์ในวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
  2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 
สธ101 การสาธารณสุขเบื้องต้น   2(2-0-4) 
PH101 Introduction to Public Health 
  ความเป็นมาและแนวคิดของการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ในประเทศไทย 
และตา่งประเทศ   หลักการและวิธีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิด
การสาธารณสุขมูลฐาน  ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  บทบาทของ
หน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพสาธารณสุข  
 
สธ102 ฟิสิกส์ทางการสาธารณสุข     3(3-0-6) 
PH101 Physics for Public Health 
  หลักและกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเคลื่อนที่ แรง สมดุลของแรง 
งาน พลังงาน แสง เสียง อุณหภูมิและความร้อน คุณสมบัติและพลศาสตร์ของของไหลที่เก่ียวข้องกับด้าน
สาธารณสุข 
 
สธ103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 
PH103 Human Anatomy and Physiology 
  โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน การควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆ ของมนุษย์ การท างานของ
ระบบต่างๆ ในภาวะปกติ ระบบผิวหนัง ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัสพิเศษ 
ระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับ
ปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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สธ104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
PH104 Health Education and Behavioral Science 

แนวคิดหลักของสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์   
สุขศึกษา  สุขภาพ และสาธารณสุข การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคลและชุมชน การประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในงานสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรม
สุขภาพ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ   กลวิธีการทางสุขศึกษา กระบวนการวางแผนและ
การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา บทบาทของนักสุขศึกษาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์  การประยุกต์หลักการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข   
 
สธ201 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข   3(2-2-5) 
PH201 Microbiology for Public Health 
  จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรค คุณสมบัติที่ส าคัญ การท าให้เกิดโรค อาการส าคัญ การติดต่อ 
การควบคุมป้องกัน ความส าคัญของจุลินทรีย์ทางด้านอาหารและน้ า การน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อจุลินทรีย์และสิ่งแปลกปลอม การตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศ 
อาหาร น้ า วินิจฉัยคุณสมบัติส าคัญเบื้องต้น ประเมินอันตรายและความเสี่ยงจากจุลินทรีย์ 
 
สธ202 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1   2(1-2-3) 

PH202 Professional English I 

  หลักพ้ืนฐานเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ การใช้ศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ ฝึกฟังและพูดเพ่ือ

สื่อสาร ฝึกอ่านสิ่งพิมพ์และต าราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 

สธ203 ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสุข   3(2-2-5) 

PH203 Parasitology for Public Health 

  ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสท์ การจ าแนกชนิดของปรสิตและโฮสท์ รูปร่าง ลักษณะของ

ปรสิตแต่ละชนิด วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ การติดต่อ การแพร่กระจายของปรสิตสู่โฮสท์ การท าให้เกิดโรค การ

วินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตต่างๆ แนวทางการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อปรสิต การตรวจหาปรสิตก่อโรคในสิ่งส่ง

ตรวจ วินิจฉัย ประเมินความเสี่ยง ให้ค าแนะน า และป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคปรสิตในชุมชน 

 

สธ204 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   3(2-2-5) 
PH204 Communicable and Non-communicable Diseases 
  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในประเทศไทย โรคอุบัติซ้ าและโรค
อุบัติใหม่ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ลักษณะอาการของโรค สาเหตุของโรค พยาธิวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา 
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การป้องกันและควบคุมโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเปรียบเทียบสถานการณ์ของโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 
 
สธ205 การปฐมพยาบาล   3(2-2-5) 
PH205 First Aid 
  การประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนส่ง
ต่อ  การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ  การเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การใช้ยาเบื้องต้น  ยาสามัญประจ าบ้าน และยาที่ใช้บรรเทาอาการหรือรักษาโรคเบื้องต้น 
 
สธ301 ระบาดวิทยา   3(2-2-6) 
PH301 Epidemiology 
  แนวคิดและขอบเขตของระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์ทางสาเหตุ การวัดการเกิดโรค การปรับอัตรา การกระจายโรค  วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา  
การสอบสวนการระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรค การคัดกรองโรค ระบาดวิทยาโรคติดต่อ ระบาดสิ่งแวดล้อม
และโรคจากการประกอบอาชีพ ระบาดวิทยาสังคมและวัฒนธรรม  การประยุกต์วิทยาการระบาดเพ่ือการ
วินิจฉัยชุมชน การป้องกันและควบคุมโรค การเขียนรายงานการการสอบสวนการระบาดของโรคและการเฝ้า
ระวังโรค 
 
สธ302 การบริหารงานสาธารณสุข   3(3-0-6) 
PH303 Public Health Administration 
  แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารจัดการ  ความเป็นมาของการบริหารงานสาธารณสุข หลักการ
วางแผน การจัดองค์การ การควบคุม การน า การบริหารคุณภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหาร
การเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ทางสาธารณสุข แนวทางการใช้เครื่องมือบริหารในการพัฒนางานสาธารณสุข  การ
วางแผนและนโยบายด้านสุขภาพ การบริหารโครงการสาธารณสุข การจัดการระบบสุขภาพ หลักประกัน
สุขภาพ กฏหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารงานสาธารณสุข 
 
สธ303 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสาธารณสุข   2(2-0-4) 
PH303 Professional Ethical and Public Health Law 
  ความหมาย  ความส าคัญของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีด้านสาธารณสุข คุณธรรมของผู้
ให้บริการด้านสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย กฏหมายเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หลักกฏหมาย
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข 
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สธ304 การวิจัยทางสาธารณสุข   3(2-2-5) 
PH304 Public Health Research 
  หลักการและกระบวนการวิจัยเบื้องต้น  ระเบียบวิธีการวิจัยแบบต่างๆ  การทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ชนิดของตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวความคิด
การวิจัย รูปแบบการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยในงานสาธารณสุข จริยธรรมการวิจัย การสร้างและทดสอบ
เครื่องมือในการวิจัยทางสาธารณสุข การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย การเขียนโครง
ร่างวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยทางสาธารณสุข 
 
สธ305 ชีวสถิติ    3(2-2-5) 
PH305 Biostatistics 
  หลักเบื้องต้นของสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  
สถิติชีพ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าประชากร การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของข้อมูลเชิงคุณภาพ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
ความสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการค านวณขนาดตัวอย่าง การประยุกต์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกปฏิบัติในการประยุกต์วิธีการทางสถิติในการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
 
สธ401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2   2(1-2-3) 
PH401 Professional English II 
  ฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารเพื่อสุขภาพ เน้นทักษะการฟังและ
การพูดเพ่ือสื่อสารอย่างเป็นทางการ เน้นการฝึกพูด ฟัง เพื่อการน าเสนอผลงานทางสุขภาพ ฝึกอ่านและเขียน
ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพ การอ่านงานวิจัยและบทความทางสุขภาพ 
 
  2.3 กลุ่มวิชาเอก 
   2.3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
สธ211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับสาธารณสุขชุมชน   3(3-0-6) 
PH211 Occupational Health and Safety for Public Health 
 ความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขต การให้บริการเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย สาเหตุ อันตราย
จากโรค และพิษท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัย การป้องกัน แก้ไขและควบคุมอันตราย 
โรคจากการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุ โดยประยุกต์แนวคิดและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยกับการด าเนินงานด้านสาธารณสุขชุมชน 
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สธ212 อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับสาธารณสุขชุมชน   3(2-2-5) 
PH212 Environmental Health for Public Health 
  ความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทาง
นิเวศวิทยา   องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  การสุขาภิบาล
ที่พักอาศัย  น้ าดื่ม น้ าใช้ การก าจัดและการควบคุมสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า
และมลพิษทางเสียง การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค โดยประยุกต์แนวคิดและการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินงานด้านสาธารณสุขชุมชน 
 
สธ213 โภชนาการสาธารณสุข   2(1-2-3) 
PH213 Public Health Nutrition 
  ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร ภาวะโภชนาการ และภาวะสุขภาพ สารอาหาร ประเภทของอาหาร 
ชีวเคมีทางโภชนาการ สารปรุงแต่งรสที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ   ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาส าหรับ
ภาวะโภชนาการตามวัยต่างๆ  ตัวชี้วัดเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องและไม่สมดุล
ทางโภชนาการ การใช้อาหารเพ่ือสนับสนุนการรักษาและป้องกันโรค  การก าหนดอาหารเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  
การแก้ปัญหาโภชนาการในชุมชน 
 
สธ214 สุขภาพผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 
PH214 Health Aspects of Aging 
  การเปลี่ยนแปลงสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตที่พบในผู้สูงอายุ ปัญหา วิธีป้องกัน 
ทฤษฎีของการยืดอายุให้ยืนนานและมีสุขภาพที่ดี การเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัย ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมและการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย การพัฒนาศักยภาพของผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมและการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
 
สธ215 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน  3(2-2-5) 
PH215 Community Public Health Development 
  ความหมาย ชนิด ลักษณะ และองค์ประกอบของชุมชน วิถีชุมชน หลักการด าเนินงานสาธารณสุข
ในชุมชน การเตรียมชุมชน การส ารวจ การท าแผนที่ชุมชน แนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
สาธารณสุขชุมชน ระบบบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสาธารณสุขใน
ชุมชน บทบาทของนักสาธารณสุขในการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน  แนวทางการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน และจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
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สธ216 สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ  3(2-2-5) 
PH216 Mental Health and Health Counseling 
  ความหมายและพัฒนาการทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีผลต่อสุขภาพจิต การพัฒนา
สุขภาพจิตของบุคคลตามวัย ครอบครัวและชุมชน กระบวนการให้ค าปรึกษา และจิตสังคมบ าบัดเบื้องต้น ฝึก
ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตในชุมชน 
 
สธ217 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม   3(2-2-5) 
PH217 Holistic Health Promotion Approach 
  การประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างเสริมสุขภาพ กลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในแต่ละ
ช่วงวัย  นโยบายที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แนวทางการสร้างคุณค่าและจิตส านึกในการส่งเสริมสุขภาพ  
ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในแต่ละช่วงวัยในชุมชน   
 
สธ311 เภสัชสาธารณสุข   3(3-0-6) 
PH311 Public Health Pharmacy 
  ความหมายและความส าคัญของงานเภสัชสาธารณสุข กลไกและการออกฤทธิ์ทางเคมีของยา
เบื้องต้น  โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของระบบบริหารเภสัชสาธารณสุข การสนับสนุนเภสัชสาธารณสุข การ
บริหารคลัง เวชภัณฑ์ และวัคซีน นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยาของสถาน
บริการ ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสียด้านยา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
สธ312 อนามัยครอบครัว   2(2-0-4) 
PH312 Family Health 
 ชีวิตครอบครัวในสังคมปัจจุบัน การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี การสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใน
ครอบครัว การเตรียมตัวก่อนแต่งงาน การดูแลสุขภาพของแม่ระยะตั้งครรภ์ การคลอด การดูแลสุขภาพของ
แม่ระยะหลังคลอด และการดูแลสุขภาพของแม่ระยะให้นมลูก การดูแลเด็กแรกเกิด วัยก่อนเรียน จนถึงระยะ
วัยเรียน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การดูแลและพัฒนาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว การให้บริการ
ทางดา้นแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว 
 
สธ313 ทันตสุขภาพ   2(1-2-3) 
PH313 Dental Health 
  โครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของฟัน การเกิดโรค การควบคุม และป้องกันปัญหาสุขภาพ
ของช่องปากและฟัน  นิยามศัพท์และค าท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจช่องปากตามระบบเฝ้าระวัง การส ารวจ
พฤติกรรมทันตสุขภาพ หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพของชุมชน การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ รูปแบบของ
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การด าเนินงานทันตสุขภาพในชุมชนและกลุ่มเฉพาะ แผนงานทันตสุขภาพระดับต่าง ๆ โครงสร้างหน่วยงาน
ทางทันตสุขภาพ 
 
สธ314 การดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
PH314 Basic Medical Care 
  การคัดกรองผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อผู้ป่วย การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทางด้านสุขภาพตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 
สธ315 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพ   3(2-2-5) 
PH315 Information Technology and Health Communication 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและเครือข่ายสารสนเทศทางสาธารณสุข การสืบค้น เข้าถึง และ
การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศทางสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการปัญญาประดิษฐ์ในงาน
สุขภาพ องค์ประกอบ กระบวนการ และหลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ฝึก
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพในชุมชน 
 
สธ316 นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ   3(3-0-6) 
PH316 Public Policy for Health 
  ความหมาย  แนวคิด และที่มาของนโยบายสาธารณะ แนวทางและหลักการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ  ความสัมพันธ์และผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ การก าหนดนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพโดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ และการประเมินผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน การศึกษารูปแบบการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพใน
ต่างประเทศ 
 
สธ317 การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน    2(1-2-3) 
PH317 Organization and Community Health Network Management 
  แนวคิด ความหมาย ความส าคัญขององค์กรชุมชนและเครือข่าย  รูปแบบของการเชื่อมประสาน
ขององค์กรชุมชนเป็นเครือข่ายในลักษณะต่างๆ  แนวปฏิบัติในการวิเคราะห์เครือข่าย การจัดตั้ง การบริหาร 
แนวทางพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด  การประยุกต์ใช้องค์กรชุมชนและเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน 
และแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานในชุมชน    
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สธ318 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อสุขภาพ  2(1-2-3)  
PH318 Impact of Climate Change on Health 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภัยพิบัติทางสาธารณสุข นโยบายด้าน
สุขภาพที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประโยชน์ร่วมทางสุขภาพ ความส าคัญของงาน
สาธารณสุขในการรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
สธ319 การฝึกปฏิบัติดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 1   2(0-6-0) 
PH319 Basic Medical Care Practicum I 
  ฝึกปฏิบัติงานด้านการคัดกรองผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การตรวจประเมินและ
บ าบัดโรคเบื้องต้นผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
 
สธ411 การวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน   2(1-2-3) 
PH411 Community Public Health Planning and Evaluation 
  แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน  การควบคุมก ากับ
งาน การนิเทศ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในวางแผนและประเมินผลแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุขชุมชน การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ 
 
สธ412 การควบคุมและการจัดการเหตุร าคาญ       2(1-2-3)  
PH412 Nuisance Control and Management 
  ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะหรือประเภท หลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมเหตุร าคาญและ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบการจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บทบาท
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการจัดการเหตุร าคาญ 
 
สธ413 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข   1(0-2-1) 
PH413 Independent Study in Public Health 
  การด าเนินการศึกษาหรือผลิตนวัตกรรม ตามข้ันตอนการวิจัยในประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สนใจ 
การจัดท ารายงานและน าเสนอผลการศึกษา 
 
 
 
 
 



56 
 

สธ414 การฝึกปฏิบัติดูแลทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 2   2(0-6-0) 
PH414 Basic Medical Care Practicum II 
  ฝึกปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งต่อผู้ป่วย การดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
 
   2.3.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สธ221 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
PH221 Occupational Health and Safety for Environmental Health 
  ความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขต การให้บริการเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย สาเหตุ 
อันตรายจากโรค และพิษท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัย การป้องกัน แก้ไขและควบคุม
อันตราย โรคจากการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุ โดยประยุกต์แนวคิดและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยกับการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
สธ222 เคมีสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
PH222 Environmental Chemistry 
  ความหมายของสารมลพิษ มลพิษ ประเภทและแหล่งของสารมลพิษ ความเป็นพิษ ปรากฏการณ์
ทางเคมีและชีวเคมีที่เกิดในน้ า ดิน อากาศ การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ หลักการและการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ในงานเคมีสิ่งแวดล้อม 
 
สธ223 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
PH223 Environmental Sanitation 
  ความหมาย ความส าคัญของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมเสียงและ
ความสั่นสะเทือน การจัดการเหตุร าคาญ การสุขาภิบาลอาคารและการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 
สธ224 การจัดหาน้ าสะอาดและสุขาภิบาล  2(2-0-4) 
PH224 Water Supply and Sanitation 
  ความส าคัญของการจัดหาน้ าสะอาดและความต้องการน้ า วัฏจักรของน้ า แหล่งของน้ าที่ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค ประโยชน์ของน้ า คุณลักษณะของน้ าและมาตรฐานของน้ าดื่มน้ าใช้ การปรับปรุงคุณภาพ
น้ าด้วยวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี ขั้นตอนและกระบวนการผลิตน้ าประปา การจัดการน้ าสะอาดในชุมชน 
การสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้ 
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สธ225 การจัดการสิ่งปฏิกูล  2(1-2-3) 
PH225 Excreta Management 
  แหล่งก าเนิด ปริมาณ และองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูล ผลกระทบของสิ่งปฏิกูลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ประเภทของส้วม การสร้างส้วม การเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัดสิ่งปฏิกูล การใช้ประโยชน์จากสิ่ง
ปฏิกูล  การจัดการสิ่งปฏิกูลในภาวะฉุกเฉิน กฏหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 
สธ226 กีฏวิทยาสาธารณสุข 2(1-2-3) 
PH226 Public Health Entomology 
  ลักษณะทางกีฏวิทยาของสัตว์ขาข้อ ที่เป็นพาหะน าโรคที่มีความส าคัญในด้านการสาธารณสุขซึ่ง
สามารถน าโรคมาสู่มนุษย์ ผลกระทบสัตว์ขาข้อมีต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน การป้องกันและควบคุมพาหะน า
โรค 
 
สธ227 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
PH227 Environmental Toxicology 
  หลักของพิษวิทยา ความเป็นมาของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สารพิษในสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของ
สารพิษ ความเป็นพิษของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารพิษที่ได้รับกับอาการตอบสนองต่อสารพิษ การ
ดูดซึม การกระจาย กลไกการเปลี่ยนแปลงของสาร และการขับสารพิษออกจากร่างกาย อันตรายที่ใช้ในงาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ก๊าซ สารละลาย สารก่อมะเร็งและสารเคมีที่เป็นมลพิษ
ทางอากาศ ทางดิน และทางน้ า การประเมินการได้รับสารพิษในสิ่งแวดล้อม การดูแลให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นต่อผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารพิษในสิ่งแวดล้อม การให้ค าแนะน าในการป้องกันตนเองจากการได้รับ
สารพิษ วิธีป้องกันควบคุมและการจัดการสารพิษ 
 
สธ228 การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
PH228 Environmental Communication 
  การสื่อสารการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสื่อสารเพ่ือจัดเวทีประชาพิจารณ์
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การสื่อสารและการพูดโน้มน้าวจิตใจเพ่ือให้ผู้ฟังคล้อยตาม 
การเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิควิธีการการสร้างบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณชน เทคนิคและวิธีการจัดการ
ฝึกอบรม การจัดเตรียมและเลือกใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักการน าเสนอ
งานด้านสิ่งแวดล้อม หลักจิตวิทยาในการท างานเพ่ือการสื่อสาร และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สธ229 การควบคุมมลพิษอากาศ 2(1-2-3) 
PH229 Air Pollution Control  
  ความหมายของมลพิษทางอากาศ แหล่งก าเนิด การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบ
ของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การป้องกันและ
ควบคุม หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอากาศด้านอุตุนิยมวิทยา การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์
มลพิษอากาศ 
 
สธ321 การควบคุมมลพิษอากาศอุตสาหกรรม  2(1-2-3) 
PH321 Industrial Air Pollution Control 
  หลักการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิด การระบายอากาศ การออกแบบควบคุม ตรวจสอบแก้ไข บ ารุงรักษาระบบบ าบัดและก าจัดมลพิษ
ทางอากาศประเภทต่างๆ ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซ
และไอ ระบบบ าบัดและก าจัดกลิ่น การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทาง
อากาศ 
 
สธ322 การจัดการมูลฝอย         3(2-2-5) 
PH322 Solid Waste Management 
  แหล่งก าเนิด ปริมาณ ชนิด องค์ประกอบของมูลฝอย ผลกระทบของมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ การเก็บรวบรวม ขนส่ง ขนถ่ายมูลฝอย การน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์การน ามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
การก าจัดมูลฝอย การจัดการมูลฝอย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 
 
สธ323 การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด      2(1-2-3) 
PH323 Environmental Management and Clean Technology 
  หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ  การสื่อสารความเสี่ยงกับชุมชน การก าหนด
นโยบายและการจัดท าแผนปฏิบัติการ เศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลด้าน
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดท ามาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000  การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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สธ324 การฝึกประสบการณ์การเก็บตัวอย่างด้านมลพิษอากาศ  2(0-6-0) 
PH324 Air Sampling and Analysis Practicum 
  การน าหลักและทฤษฎีทางด้านการประเมินมลพิษอากาศไปฝึกปฏิบัติ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
การตรวจวิเคราะห์ การแปลผลเพื่อหาแนวทางควบคุมมลพิษอากาศ การรายงานผล และการควบคุมคุณภาพ
ของการเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 
 
สธ325 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  3(3-0-6) 
PH325 Health Promotion at Workplace 
  การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย ระบบประกัน
สุขภาพในสถานประกอบการ กฏหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การจัด
โครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
 
สธ326 การจัดการกากอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
PH326 Hazardous Waste Management 
  แหล่งก าเนิด ประเภท และลักษณะของกากอุตสาหกรรม กฏหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ
กากอุตสาหกรรม ความส าคัญของกากอุตสาหกรรมต่อการเกิดปัญหาภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อันตราย
จากกากอุตสาหกรรมต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน การรวบรวม การเก็บขนและการก าจัดกากอุตสาหกรรม การลด
ปริมาณกากอุตสาหกรรม การน ากากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีการบ าบัดหรือก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 
 
สธ327 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ  3(2-2-5) 
PH327 Health Risk Assessment 
  หลักการและเทคนิคการประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้อันตราย การประเมินการสัมผัส การประเมิน
ปริมาณการรับสัมผัสและการตอบสนอง การพรรณนาความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการสื่อสารความ
เสี่ยง การวางแผนและการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง การให้ค าแนะน า การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
สุขภาพเบื้องต้นและการส่งต่อ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
สธ328 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 3(2-2-5) 
PH328 Water and Wastewater Quality Analysis  
  คุณลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสีย แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า ปัญหาความส าคัญและผลกระทบ
ของน้ าเสีย วิธีการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ วิธีการก าจัดสลัดจ์ การเก็บและการรักษาสภาพ
ตัวอย่างน้ า หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ าและน้ าเสีย การใช้เครื่องมือวิเคราะห์
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พ้ืนฐานในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสียทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ 
 
สธ421 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) 
PH421 Environmental and Health Impact Assessment 
  หลักการในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ที่มีผลต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงาน นโยบาย และการบริหารจัดการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนในระดับต่างๆ แนวทางการก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  แนวทางการแนะน าและการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบ 
 
สธ422 การจัดการน้ าเสีย  3(3-0-6) 
PH422 Wastewater Management 
  แนวทางในการจัดการน้ าเสีย คุณสมบัติของน้ าเสีย แหล่งก าเนิดน้ าเสีย การป้องกันมลพิษทางน้ า 
กระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบบต่างๆ การก าจัดธาตุอาหาร การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ การควบคุมดูแล การ
ตรวจสอบแก้ไข และการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ปัญหาในการเดินระบบและการแก้ไข มาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้งและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางน้ า 
 
สธ423 สัมมนาและการศึกษาอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    1(0-2-1) 
PH423 Seminar and Independent Study on Environmental Health 
  การจัดสัมมนาข้อมูลจากการศึกษาอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการวิจัย วิเคราะห์ 
อภิปราย สรุปผลการศึกษา จัดท ารายงานพร้อมทั้งน าเสนอผลงาน จัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา
โดยใช้กระบวนการสัมมนา 
 
สธ424 การฝึกประสบการณ์ด้านการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม  2(0-6-0) 
PH424 Environmental Surveillance Practicum 
  การน าหลักและทฤษฎีทางด้านสิ่งแวดล้อมไปฝึกปฏิบัติในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ 
มลพิษทางเสียง และสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การแปลผลเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรายงานผล เพื่อสร้างทักษะในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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   2.3.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สธ231 อนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(2-2-5) 
PH231 Environmental Health for Occupational Health and Safety 
  ความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อม     ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทาง
นิเวศวิทยา    องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  การสุขาภิบาล
ที่พักอาศัย  น้ าดื่ม น้ าใช้ การก าจัดและการควบคุมสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า
และมลพิษทางเสียง การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค โดยประยุกต์แนวคิดและการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
สธ232 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
PH232 Industrial Safety 
  หลักการจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย การจัดท า
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานในสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อ
อันตราย การท างานเกี่ยวกับสารเคมี  การป้องกันและระงับอัคคีภัย  ปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและ
โรคจากการท างาน  การวิเคราะห์และสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ความสูญเสียและการรายงาน
อุบัติเหตุ  เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน  การปรับปรุงสถานที่ท างาน การบ ารุงรักษาเพ่ือความปลอดภัย 
การจัดท าแผนงานโครงการความปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน 
 
สธ233 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน  3(2-2-5) 
PH233 Fundamental of Industrial Hygiene 
  แนวคิดเบื้องต้นของงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หลักการตระหนักอันตราย หลักการประเมิน
อันตรายและหลักการควบคุมอันตราย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมีการยศาสตร์และจิตวิทยา
สังคม ในสถานที่ท างานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพอ่ืนๆ การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   กิจกรรมที่ส่งเสริมงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
สธ234 การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน  2(1-2-3) 
PH234 Health Promotion at Work 
  แนวคิดและหลักการด้านการส่งเสริมสุขภาพในการท างาน  พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ  การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการท างาน   การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามลักษณะ
งาน  หลักการบริโภคอาหาร  วิธีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัย และอาชีพ  การสร้าง
จิตส านึกของการส่งเสริมสุขภาพ 
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สธ235 หลักการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
PH235 Principles of Engineering for Occupational Health, Safety and Environment 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรม  ระบบหน่วยวัดทางวิศวกรรม  หลักการทางฟิสิกส์ เทอร์โม
ไดนามิกส์  กลศาสตร์ของไหล  การวางผังอาคารโรงงาน หลักเบื้องต้นในการเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม 
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานและวิเคราะห์การประยุกต์ใช้
หลักการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 
สธ236 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย  2(1-2-3) 
PH236 Industrial Process and Hazards 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และมลพิษของสถานประกอบการ  
ปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต การเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขในสถาน
ประกอบการประเภทต่างๆ 
 
สธ237 กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  3(3-0-6) 
PH237 Occupational Health, Safety and Environment Legislation 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้กฏหมาย ความสอดคล้องของการด าเนินงานตาม
กฏหมาย การบังคับใช้กฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย  กฏหมายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในประเทศไทยและต่างประเทศ  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 
สธ331 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน   3(3-0-6) 
PH331 Fundamental of Occupational Medicine 
  แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงและกฏหมายที่เก่ียวข้อง สิ่ง
คุกคามที่เป็นสาเหตุของโรคจากการประกอบอาชีพ  โรคที่เกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจาก
การท างาน   อาการและอาการแสดงทางคลินิก  หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  ความรู้ในการป้องกันโรคจาก
การประกอบอาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 
 
สธ332 พิษวิทยาอาชีวอนามัย  3(3-0-6) 
PH332 Occupational Toxicology 
 ประวัติของพิษวิทยา ความหมายและความส าคัญของพิษวิทยา การดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ลักษณะ
และกลไกการเกิดพิษ  การเปลี่ยนแปลงสารพิษในร่างกาย  การก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย สารพิษกับงาน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   สารเคมีท่ีเป็นพิษในอุตสาหกรรมและการเกษตร  การประเมินสารพิษใน
ร่างกาย ดัชนีสารพิษในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การให้การช่วยเหลือและดูแลเบื้องต้นส าหรับผู้ที่ได้รับสารพิษ 
 
สธ333 การเก็บและวิ เคราะห์ตั วอย่ างทางด้ านสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
PH333 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
  เทคนิค วิธีการตรวจวัดและการสุ่มเก็บตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมส าหรับการเก็บตัวอย่างในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ 
ฝุ่นละอองและอนุภาคในอากาศ การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การแปล
ผลและการรายงานผลสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
สธ334 จิตวิทยาอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
PH334 Industrial Psychology 
  ความหมายของจิตวิทยาอุตสาหกรรม พฤติกรรมมนุษย์ในกลุ่มองค์กรและการท างานอุตสาหกรรม 
ปัจจัยในสถานที่ท างานที่มีผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรมการจัดการ การวางแผน การผลิต การสื่อสาร การ
จ าหน่าย  การให้บริการ  การให้ค าปรึกษา แรงจูงใจในการท างาน  การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การ
นิเทศงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน หลักการบริหารงานบุคคล  การประเมินผลบุคคล  มนุษย
สัมพันธ์ในสถานประกอบการ การใช้หลักจิตวิทยาในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้า
งาน และเจ้าของสถานประกอบการ  จิตวิทยาในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ 
 
สธ335 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
PH335 Industrial Safety Engineering 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ความหมายของวิศวกรรมความปลอดภัย 
หลักความปลอดภัยในการท างานทั่วไป หลักความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ไฟฟ้า ภาชนะรับแรงดัน หม้อน้ า อุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุ งานก่อสร้าง การฝึกวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอันตรายสูง 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การก าหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการท างานโดยวิธีทาง
วิศวกรรม การประยุกต์วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
 
สธ336 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม  2(1-2-3) 
PH336 Industrial Ventilation 
  ลักษณะทั่วไปของบรรยากาศการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  หลักการ วิธีการปฏิบัติ ในการ
ควบคุมอันตรายที่เกิดจาก สารเคมี ฝุ่นละออง ไอ ควัน ความร้อน การระบายอากาศแบบทั่วไปและการระบาย
อากาศแบบเฉพาะที่ หลักการออกแบบการระบายอากาศบริเวณท่ีมีอันตรายจากมลพิษภายในโรงงาน
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อุตสาหกรรม  การตรวจวัดและประเมินระดับอันตราย  การบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ คุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร การทดสอบประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่อง 
 
สธ337 การยศาสตร์  2(1-2-3) 
PH337 Ergonomics 
  ความหมายของการยศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ปรัชญาของการยศาสตร์ ปัจจัยทางการยศาสตร์  
สมรรถภาพทางกาย ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในการท างานของคนท างาน หลักการพ้ืนฐานทางด้านการย
ศาสตร์  ขนาดสัดส่วนของร่างกายและท่าทางการท างาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร  การออกแบบ
เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการท างาน  การเคลื่อนย้ายวัสดุ การใช้แรงของกล้ามเนื้อ  การปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อจากการท างาน วิธีการบ่งชี้และวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์ การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือ
เบื้องต้นเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เก่ียวเนื่องจากการท างาน การประยุกต์การยศาสตร์เพ่ือปรับปรุง
สภาพการท างาน 
 
สธ338 ฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   2(0-6-0) 
PH338 Industrial Hygiene and Safety Practicum  
  การน าหลักและทฤษฎีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมไปฝึกปฏิบัติในสถานที่ท างาน ทั้งแรงงานใน
ระบบและนอกระบบ การอธิบายลักษณะ การจัดล าดับความส าคัญของการเก็บตัวอย่าง การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่าง การแปลผลข้อมูล การเสนอแนะและรายงานผล การจัดท าตารางเวลาการประเมินซ้ า 
 
สธ431 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล  2(1-2-3) 
PH431 Chemical and Fire Prevention and Control 
  ปฏิกิริยาเคมีของการเกิดไฟ สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย  การป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัย  
ระบบป้องกันอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการควบคุมอัคคีภัย กฏหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัย 
การจัดองค์กรระงับอัคคีภัย การซ้อมอพยพหนีไฟ เทคนิคในการดับเพลิง ประเภทของสารเคมีท่ีเป็นอันตราย
จากศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่เก็บสารเคมี  
หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับสารเคมี 
 
สธ432 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม  2(1-2-3) 
PH432 Industrial Risk Assessment and Management 
  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยง การจ าแนกประเภทกิจกรรมของงาน เทคนิคและหลักการ
ประเมินความเสี่ยง เกณฑ์การบ่งชี้อันตราย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลและจัดล าดับความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง การเตรียมแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
อันตรายในการท างาน และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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สธ433 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(2-0-4) 
PH433 Standard for Occupational Health and Safety 
  หลักการ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบและแก้ไข และการขอการรับรองในระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย กฏหมายที่เก่ียวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระดับสถานประกอบการ ระดับชาติและนานาชาติ 
 
สธ434 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(2-0-4) 
PH434 Occupational Health and Safety Administrations 
  ความส าคัญของการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  องค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องกับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การบริหารความปลอดภัยในการควบคุมความสูญเสีย  พฤติกรรมมนุษย์กับ
ความปลอดภัย  การสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเพ่ือความปลอดภัย  การจัดการระบบสารสนเทศความ
ปลอดภัย  แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน 
 
สธ435 การศึกษาอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-2-1) 
PH435 Independent Study in Occupational Health and Safety 
  ด าเนินโครงงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
การตรวจเอกสาร การวางแผนโครงงานวิจัย การด าเนินงาน การอภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและ
การน าเสนอ 
 
สธ436 ปฏิบัติการทางการยศาสตร์  2(0-6-0) 
PH436 Ergonomics Practicum 
  ปฏิบัติงานวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์   วิธีการชี้บ่งและวิเคราะห์งานทางด้านการยศาสตร์
ในการท างาน  การน าหลักการด้านการยศาสตร์ไปบูรณาการปรับใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
  2.4 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สธ441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(0-42-0) 
PH441 Field Experience 
  การฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพสาธารณสุขในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
ที่ศึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์   ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชา
ร่วมกับที่ปรึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย   นิสิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้นทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  2.5 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
สธ451 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
PH451 Exercise for Health 

2(1-2-3) 

 หลักการออกก าลังกายและการสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ การประเมินสมรรถภาพภาพ
ทางกาย  การออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย เพศ วัย  และภาวะ
ความเจ็บป่วย  การเลือกใช้อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
ออกก าลังกาย  การฝึกทักษะเป็นผู้น าการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 
สธ452 เพศศึกษา 
PH452 Sex Education 

2(2-0-4) 

แนวคิดเกี่ยวกับเพศศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ พัฒนาการทางเพศ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ค่านิยม
ทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
 
สธ453 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม   
PH453 Group Dynamics and Teamwork 

2(1-2-3) 

พฤติกรรมกลุ่ม พัฒนาการของกลุ่มในลักษณะต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม  การคล้อยตาม
กลุ่ม การเปลี่ยนเจตคติของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม  ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุ่ม และปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

 
สธ454 การตลาดเชิงสังคมเพ่ือสุขภาพ   
PH454 Social Marketing for Health  

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมและการตลาด วัตถุประสงค์และ
องค์ประกอบของการจัดการทางการตลาดที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและสุขภาพชุมชน  การสร้างความพึงพอใจ
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค การวิเคราะห์กลยุทธ์และโอกาสทางการตลาดจากปัญหาสุขภาพ  การใช้แนวทาง
การตลาดเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการด าเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์ใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพในสังคมท่ีดี  
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สธ455 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ   
PH455 Health Economics     

2(1-2-3) 

ความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทานทางด้านสาธารณสุขของประชาชน การ
ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจที่เหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
สาธารณสุข บทบาทภาครัฐที่ส่งผลต่อการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย นโยบาย
และรูปแบบการสร้างหลักการประกันสุขภาพ  การประเมินแผนงานและโครงการด้านสาธารณสุขด้วยแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ 

 
สธ456 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข    
PH456 Public Health Information System 

2(1-2-3) 

แหล่งที่มาของข้อมูลระบบข่าวสารสาธารณสุข ระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูล
สาธารณสุขในระดับต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนงานสาธารณสุข การตรวจสอบ การ
รายงานและน าเสนอข้อมูล 
 
สธ457 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ 
PH457 Thai Lifestyle and Wisdom for Health 

2(1-2-3) 

 องค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การศึกษาวิถีชีวิตคนไทยจากภูมิปัญญาไทยที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกภูมิภาค   
 
สธ458 ประชากรศาสตร์ 
PH458 Demography  

2(2-0-4) 

ประวัติความเป็นมาของประชากรศาสตร์ แหล่งที่มาของข้อมูลประชากร ทฤษฎีประชากร 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของประชากร การกระจายและการขยายตัวของประชากร ภาวะการเจริญพันธุ์ ภาวะการ
ตาย การย้ายถิ่น รวมทั้งปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง การศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
ประชากรศาสตร์ 
 
สธ459 สุขภาพผู้บริโภค   
PH459 Consumer Health 

2(2-0-4) 

ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการบริโภคอาหารในสภาวะแวดล้อมต่างๆ บทบาทของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริโภคของประชาชน ข้อเสนอแนะกลวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม การตระหนักถึง
ความปลอดภัยและคุณค่าในอาหารต่อสุขภาพ การเลือกซื้อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อการบริโภคในชีวิตประจ าวัน 
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สธ460 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข    
PH460 System Management in Public Health Organization 

2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการในการจัดการเชิงระบบของหน่วยงานสาธารณสุข ภายใต้
ปรัชญาของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ การกระจายอ านาจในสังคมยุคโลกาภิ
วัตน์ ระบบงานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการสาธารณสุข ทั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข วิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข การจัดการระบบงานของหน่วยงานสาธารณสุขให้
ตอบสนองต่อปัญหา 
 
สธ461 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ 
PH461 Life Skill and Health Crisis 

2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการพัฒนาทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก การป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพ 
การศึกษาและวิเคราะห์วิกฤตสุขภาพด้านต่างๆ ที่เป็นปรากฏการณ์ส าคัญทางสังคม พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
สิ่งเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสภาวะแวดล้อม 

 
สธ462 การจัดฝึกอบรมทางสุขภาพ    
PH462 Training in Health 

2(1-2-3) 

หลักการ ความจ าเป็นของการฝึกอบรมทางสุขภาพ  รูปแบบของการฝึกอบรม  เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนในการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการอ่ืนๆ ทางสุขภาพ  การ
ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม การเขียนโครงการและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมทางสุขภาพ การเป็น
พิธีกร และผู้ประสานงานในการฝึกอบรม การด าเนินการจัดฝึกอบรมและประเมินผลการจัดฝึกอบรมทาง
สุขภาพ  

 
สธ463 กฏหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม   
PH463 Environmental Health Law 

2(2-0-4) 

ความหมาย แนวคิด ความส าคัญ ที่มาของกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายทางสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ า ทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย วัตถุอันตราย มาตรการเสริมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดทางแพ่ง องค์กรและเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
สธ464 การบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ  
PH464 Bioremediation 

2(1-2-3) 

 ปัญหาการปนเปื้อนของสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาของสารมลพิษ หลักการและวิธีการใน
การบ าบัดสารมลพิษโดยใช้จุลินทรีย์และพืช กลไกในการบ าบัดสารมลพิษ เทคโนโลยีการบ าบัดสารมลพิษ 



69 
 

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ การ
วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอ  
 
สธ465 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม 
PH465 Natural Environmental and Culture Heritage Conservation 

2(1-2-3) 

 ความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทของธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ สภาพปัจจุบันของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม นโยบายและ
แผนการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ แนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
 
สธ466 การบริหารเพ่ือควบคุมการสูญเสียและการเพ่ิมผลผลิต 
PH466 Loss Control Management and Productivity Improvement 

2(2-0-4) 

 องค์ประกอบ การบริหารจัดการ และเทคนิคการควบคุมการสูญเสีย และการเพ่ิมผลผลิตใน
กระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิตการท างานในองค์การสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม   

  
สธ467 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม 
PH467 Occupational Diseases and Control 

2(2-0-4) 

 สาเหตุการเกิดโรคที่เกิดเนื่องจากการท างาน กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เป็นอันตราย ผลเสียที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขั้นตอนการพิสูจน์โรคที่เกิดเนื่องจากการ
ท างาน  การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคที่เกิดเนื่องจากการท างาน 
 
สธ468 สุขภาพโลก 
PH468 Global Health 

2(2-0-4) 

 การทบทวนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชากรโลก การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพของประชากรโลก ระบบสาธารณสุขและองค์การสาธารณสุขระหว่างประเทศในการด าเนินงาน
เพ่ือสุขภาพของประชากรโลก 

 
 
 
 
 
 
 




