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1. 1 หมวดศึกษาทัว่ ไป
1.1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย นิ ยาม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์ แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การ
วัดแนวโน้มเข้า สู่ ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น
การจัดลําดับและการจัดหมู่การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ การแจกแจงของ
ค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร
และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึ กษาหลักการและวิ ว ฒ
ั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิ ทยาศาสตร์
สมัยใหม่ให้เข้ากับการดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา
ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์

101-116 แคลคูลสั
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟังก์ชนั่ ค่าจริ งตัวแปร
เดียว อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรมกําลัง
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึ ก ษาขั้น ตอนวิ ธี ก ารหาร ขั้น ตอนวิ ธี แ บบยุ ค ลิ ค อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิ ดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ
บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟั งก์ชนั ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีที่ส้ ันที่สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนิ นการทวิภาค
เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติ
และนิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์
และดุ ลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิต
เหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่
อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึ ก ษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลั ก การ
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน
เครื่ อ งมื อ และการวิ เ คราะห์ ท างด้า น นาโนเทคโนโลยี วัส ดุ น าโน นาโน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิษของนาโนที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั
และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
3(2-2-5)
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงาน
และชนิดของพลังงานที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบ
พลัง งานและการเปลี่ ย นรู ป พลัง งาน การแนะนํา พลัง งานทดแทน หลัก การ
ประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจากคลื่น
มหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐาน
และการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ การรั บ
อิทธิ พลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์
พื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การ
เริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ นต้นมา จนถึงการเข้า
มาของชนชาติตะวันตกและอิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
3(3-0-6)
100-134 อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
ศึ กษาวิ ว ัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิ ดจากการปรับตัวเข้าสู่
อารยธรรมยุ คใหม่ การผสมผสานระหว่ างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กั บ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรู ปของ
สถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรมและประติ มากรรม ลักษณะความแตกต่ างระหว่ าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มี
อิทธิพลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์
ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของ
ดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎี ดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับ
กลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง
บัน ไดเสี ย งต่ า งๆ การฝึ กอ่ า น ตัว โน้ต ง่ า ย ๆ และให้ส ามารถปฏิ บ ัติ ก ารขั้น
พื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึ ก ษาความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ จิ ต วิ ท ยา ปั จ จัย ด้า นชี ว วิ ท ยาที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
พัฒนาของมนุษย์ ความจําของมนุ ษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
อารมณ์ของมนุ ษย์ ความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว สุ ขภาพจิต และ
พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและ
กิ จกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติ กรรม
มนุ ษย์ในสังคมปั จจุ บนั ทั้งสังคมเผชิ ญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้สื่อการ
สอนที่ทนั สมัย

100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุล
กฎหมายสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ า งกฎหมาย การตี ค วาม
กฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญใน
กฎหมายลักษณะต่าง ๆ
3(3-0-6)
100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รั ฐสภา พรรคการเมื อง กลุ่ มผลประโยชน์ และอุ ดมการณ์ ทางการเมื องที่ สําคัญ
ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง
สถาบันนิ ติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและ
ส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง หลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึ กษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิ จ ปั จ จัย กํา หนดอุ ป สงค์ อุ ป ทานของสิ น ค้า พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภค
ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
การวิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้ประชาชาติ
นโยบายการเงิ น และการคลัง โดยสัง เขป ความสํา คัญ ของการค้า และการเงิ น
ระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางใน
การลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ
ทัก ษะเกี่ ย วกับ การลี ล าศแบบบอลรู ม และลาติ น อเมริ กัน รวมทั้ง การรั ก ษา
บุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึ กษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์ สังคมในรู ปแบบต่าง ๆ
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คัญ ความสั ม พัน ธ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปั ญหา รวมไป
ถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่อ
นําไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิท ยา ทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีค วาม
ปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการ
ดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึกษาปรั ชญา ระบบการศึกษาและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษา
ระดับอุ ดมศึ กษา การเตรี ยมตัวก่ อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้ างทักษะการเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร้ างความรั กในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิ คการอ่าน
เทคนิ คการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิ คการ
บริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึกษาการใช้หอ้ งสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด
ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง วิธีรวบรวม
บรรณานุ กรมและเชิ งอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการคิด
อุปสรรคของการคิด การป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด ประเภทการ
คิด ต่า ง ๆ เน้น พัฒ นากระบวนการคิด วิเ คราะห์ จากกรณี ศึก ษา การเผชิญ
สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ตัด สิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ ผลจาก
การฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึ กษาประวัติ ความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิ สั ยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เขต
การค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉี ยง
ใต้ องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมใน
อาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต อัน พึ ง ประสงค์ข อง
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรม
เพื่ อ ส่ ว นรวม การรู ้ จ ัก สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องตน การเรี ย นรู ้ ป ระชาธิ ป ไตย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจาก
ยาเสพติ ด การทํานุ บาํ รุ งรั กษาศิลปวัฒนธรรมของชุ มชนและชาติ เพื่อนําองค์
ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้น
เป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์
สภาพอดี ต และปั จ จุ บ ัน ของธุ ร กิ จ เมื อ งหาดใหญ่
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของอําเภอใหญ่ท้ งั ในด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรู ปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิ งสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู ้
เทคนิ คการคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิต
จากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป ความ
ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิ ควิธีการ
จัดการกับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึ ก ษาความสํา คัญ และความจํา เป็ นของการเล่ น กี ฬ าและการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การ
ประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึ ก ษาความหมาย ความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นว
นิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาหลัก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวทางการนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หาร
จัดการในครอบครั ว การจัดการของชุ มชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3(3-0-6)
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวันออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
สิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่ อประยุกต์ใช้ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ ยวกับสันติภาพและสันติ ศึกษา ปั ญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุ มชน ชาติ และระหว่างประเทศ
โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-245 การปรับตัวทางสั งคม
2(1-2-3)
Social Adjustment
ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด ในการดํา เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมและระบบการทํา งาน
จริ ยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ทํา งานร่ วมกั น ในองค์ ก ร และระบบบริ หารงานอย่ า งมี คุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่ กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทํางานในอนาคต

1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชีวิตประจําวันเบื้องต้น เพื่อ
นํา ไปสู่ ก ารฝึ กฝนทัก ษะต่ า ง ๆ ในภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ฝึ กฝนการออกเสี ย งใน
ภาษาอังกฤษที่ ถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ
สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้
เป็ นประโยค
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่ อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชีวิตที่กว้างขึ้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน(pinyin)ให้ถูกต้อง
ชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจี น วิธีเขียนภาษาจี นพื้นฐาน การสร้ างประโยค ฝึ ก
ทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่ านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การอ่าน
จับ ใจความการอ่ า น วิ เ คราะห์ การตี ค วาม การสัง เคราะห์ แ ละการเขี ย นตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ

100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการ
พูดแบบต่างๆในที่ ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการ
กล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-252 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชี พ โดยการอ่านบทความ และการฟั ง เพื่อ
พัฒนาทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิ งวิชาการ เช่ น การเขียนโครงการ
การสรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปแบบการ
พูดและเขียนภาษาอังกฤษ
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่ องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้
ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จากพจนานุ กรม
ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ
(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คํา
3(2-2-5)
100-300 ภาษามลายู 1
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง
พู ด อ่ า น เขี ย น ภาษามลายู จ ากคํา ศั พ ท์ และประโยคเพื่ อ การสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน

100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ อง
จากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่
กําหนด
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคา
นะ คําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร
ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัวด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในการสื่ อสาร
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการพูด
การเขียนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน
ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคา
นะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ
ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค

100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการฟั ง
และพูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดย
ฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น
100-306 ภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร
ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลักสัทศาสตร์
ฝึ กอ่านประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับ
ที่ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ
และฝึ กการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา
100-308 ภาษาพม่ า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารู ป
ประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การอ่าน
ฝึ กอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆ ได้

100-309 ภาษาพม่ า 2
3(2-2-5)
Myanmar II
วิชาบังคับก่ อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่
ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
3(2-2-5)
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก
100-311 ภาษาตากาล็อก 2
3(2-2-5)
Tagalog II
วิชาบังคับก่อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบทสนทนา
ในเรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ
3(2-2-5)
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟั งและการพูด และ
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ
100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ศึ กษาคําศัพ ท์และสํานวนทางธุ รกิ จเบื้ องต้น เช่ น โครงสร้ างองค์กร การเขี ย น
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่ ่ วมกันในสํานักงาน
การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ
จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ

100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดา
คําศัพท์จากเนื้ อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่านใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นกั ศึกษายังสามารถเพิ่มพูน
ความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย
1.2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
1.2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
503-101 วิทยาศาสตร์ สําหรับสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Science for Public Health
ศึ ก ษาหลัก การ กระบวนการ และการประยุก ต์วิ ท ยาศาสตร์ ทั้ง เคมี ฟิ สิ ก ส์
ชี ววิทยา และวิทยาศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการใช้
กับงานสาธารณสุ ข ทั้งมีการฝึ กทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาเคมีทางสาธารณสุ ข
503-102 ชีวเคมี
3(2-2-5)
Biochemistry
ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ คุณสมบัติ และกระบวนการเมตาบอลิซึมของสาร ชีว
โมเลกุล ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิ วคลิอิก กลไก
การทํางานของเอนไซม์และฮอร์โมน ชีววิทยาโมเลกุล การทดสอบทางชีวเคมีและ
วิเคราะห์ปริ มาณสารชีวโมเลกุล
1.2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะ
เป็ น การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และ
การวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

3(3-0-6)

503-103 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
วิชาบังคับก่ อน : 100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสถิติสาธารณสุ ข สถิติชีพ ตารางชีพ ที่สาํ คัญ
ในงานสาธารณสุ ข การเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทาง
สถิติ การวิเคราะห์และแปลผล ความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น การแจกแจงตัวอย่าง การ
นําเสนอข้อมูลและการนําข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุ ข
1.2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานสาธารณสุ ข
503-104 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy and Physiology
ศึกษาแนวคิดความหมาย ความสําคัญของกายวิภาคและสรี รวิทยา ความรู ้เบื้องต้น
และคํา ศัพ ท์ท างกายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยา โครงสร้ า งร่ า งกายมนุ ษ ย์ ลัก ษณะ
ตําแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆของร่ างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบ
กล้ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดิ นอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ
หน้าที่และการทํางานของร่ างกายมนุ ษย์ ที่ทาํ ให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ในภาวะปกติ ใน
วัยต่าง ๆ การทํางานของเซลล์ เนื้ อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่างๆ ของร่ างกายซึ่ ง
ทําหน้าที่ประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยูใ่ นสภาวะสมดุล (Homeostasis)
503-105 พฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
3(3-0-6)
Behavioral and Social Sciences
ศึกษาสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยในมิติทางสังคม ปั จจัยทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
และพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล พหุ วฒั นธรรมที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพ
มานุ ษยวิทยาทางการแพทย์ กรอบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและ
สังคม ทัก ษะของการสื่ อสารสุ ขภาพ การตลาดเชิ งสังคม การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การศึกษาเชิงคุณภาพ และกรณี ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ พฤติกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และทัศนคติของท้องถิ่นเกี่ยวกับสุ ขภาพ

503-106 โรคติดเชื้อและไร้ เชื้อ
3(3-0-6)
Infectious Unleavened
ศึกษากระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคประจําถิ่น โรคอุบตั ิใหม่ โรค
อุ บตั ิ ซ้ าํ หลักการและวิธีการควบคุ มและป้ องกันโรคติ ดต่ อและไม่ ติดต่ อ ชนิ ด
ประเภทของวัคซีน ข้อบ่งใช้ของวัคซีน การให้วคั ซีน และการเก็บรักษา
503-107 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Safety Education and Basic First Aid
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของ ป้ องกันจากอุบตั ิภยั จิตสํานึ กในความปลอดภัย
สร้างสวัสดินิสัยให้กบั ประชาชน บุคคลทัว่ ไป การปฐมพยาบาล จริ ยธรรมในการ
พยาบาล การพยาบาลเบื้ อ งต้น ได้แ ก่ การซัก ประวัติ แ ละการตรวจร่ า งกาย
หลักการวินิจฉัยแยกโรคจากกลุ่มอาการ อาการแสดงที่สาํ คัญของโรคติดเชื้อและ
โรคไร้ เ ชื้ อ ภายในขอบเขตที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กํา หนด เทคนิ ค การปฐม
พยาบาลการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น การคัดกรอง หลักการป้ องกัน
การติ ดเชื้ อจากการให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข เทคนิ คปลอดเชื้ อ
เทคนิ คการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐานในระดับปฐมภูมิในเด็ก ผูใ้ หญ่
และผูส้ ูงอายุได้ การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นต้น
ในเด็กและในผูใ้ หญ่ การส่ งต่อผูป้ ่ วย และการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค
503-108 การสาธารณสุ ข
3(3-0-6)
Public Health
ศึกษาความเป็ นมาและแนวคิดของการสาธารณสุ ข ระบบบริ การสาธารณสุ ขระดับ
ต่างๆของประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุ ขในประเทศไทย หลักและ
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานสร้ า งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกั น และควบคุ ม โรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสภาพ และการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทั้ง
บุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิดการสาธารณสุ ขมูลฐาน ปั ญหา สาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขของประเทศ บทบาทของหน่ วยงานและองค์กร
ด้ า นสุ ขภาพ แผนพัฒ นาสุ ขภาพแห่ ง ชาติ การปฏิ รู ประบบสุ ขภาพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุ ข

503-109 การสร้ างเสริมสุ ขภาพจิต
3(3-0-6)
Promoting Mental Health
ศึ กษาความสํ าคัญของสุ ขภาพจิ ตที่ มี ต่ อสุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิ ต หลักการและ
กระบวนการเสริ มสร้างสุ ขภาพจิต การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด การทําสมาธิ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพจิต พัฒนาการทางจิตและอารมณ์ของบุคคล
แต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพจิต และการประเมินภาวะทางจิต
1.2.2 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุ ข
503-111 การวิจัยด้ านสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Public Health Research
วิชาบังคับก่ อน : 503-131 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางด้ านสาธารณสุ ข
ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสาธารณสุ ข การ
วางแผนการวิจยั การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การเขียน
โครงร่ างการวิจ ัย การสร้ างและทดสอบเครื่ องมื อ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน
การวิจยั ที่ถูกต้อง
503-112 วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
Epidemiology
ศึ ก ษาโรคและสภาวะสุ ข ภาพในบริ บ ทของชี ว สถิ ติ การกระจายของโรคและ
สภาวะสุ ข ภาพ และปั จ จัย ที่ ก ํา หนดการกระจายของโรคและสภาวะสุ ข ภาพ
กระบวนการศึกษาการกระจายของโรคและสภาวะสุ ขภาพ การจัดการความรู ้ทาง
วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุ ข และการประยุกต์วิทยาการระบาดในระบบ
บริ การปฐมภูมิ
503-113 นโยบายสาธารณะเพือ่ สุ ขภาพ
3(3-0-6)
Healthy Public Policy
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการกําหนดนโยบายด้านสาธารณสุ ข การศึกษาแผน
สาธารณะที่เกี่ยวข้องในการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน
สาธารณสุ ขของชาติ รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของแผนและ
นโยบายสุ ขภาพในปัจจุบนั

503-114 อนามัยสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-5)
Environmental Health
ศึกษาปั ญหา สาเหตุ และผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อชีวิต และความเป็ นอยู่
ของมนุ ษ ย์ มาตรการและวิ ธีการในการควบคุ ม ป้ องกัน การจัดการสุ ขาภิ บาล
อาหาร โรคและอันตรายที่อาหารเป็ นสื่ อ หลักการจัดการและควบคุมสถานที่ผลิต
และจําหน่ ายอาหาร ภาชนะอุ ปกรณ์ รู ปแบบอาหารต่ างๆ พฤติ ก รรมอนามัย ที่
ถูกต้องผูส้ มั ผัสอาหาร การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเฝ้ าระวัง
และการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการ
503-115 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
ศึกษาความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย ปั ญหาสุ ขภาพอนามัยที่เกิดขึ้น
เนื่ องมาจากการประกอบอาชีพ อุบตั ิภยั อันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทัว่ ไป
ในการควบคุ ม การป้ องกัน โรคจากการประกอบอาชี พ ความปลอดภัย ในการ
ทํางาน การใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการประกอบอาชี พ
องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย
503-116 กฎหมายสาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อม และนิติเวช
3(3-0-6)
Public Health Laws, Environmental Laws and Forensic
ศึ กษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนดและกฎกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยทัว่ ไปที่ใช้ในการบริ หารงานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมอาชีวอนามัย รวมถึง
การเรี ยนรู ้ การชันสู ตรบาดแผล ชัน สู ตรพลิ ก ศพ วิธีก าร เขีย นรายงานชัน สู ตร
บาดแผล และรายงานชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนการเป็ นพยานทางการ
503-117 การวางแผน ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุ ข
3(3-0-6)
Planning , Monitoring and Evaluating in Public Health
ศึกษาแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตร์ ความหมาย ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลแบบต่างๆ การวิเคราะห์สภาพของโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่
ชุมชนใช้ในการแก้ปัญหาการกําหนดตัวบ่งชี้ ความสําเร็ จของการดําเนิ นการ การ
วางแผนการประเมิ น ผลการออกแบบการประเมิ น ผล การกํา หนดกรอบการ
ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล การแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบมาตรฐานการประเมินผลการนําผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน

503-118 การจัดการสุ ขภาพบุคคล ครอบครัว และชุ มชน
3(3-0-6)
Health Management for Individuals, Families and Communities
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการดูแลผูร้ ับบริ การก่อนป่ วย โดยประมวล ความรู ้
และเทคนิ ค วิ ธี ก ารด้า นพฤติ ก รรมศาสตร์ มนุ ษ ยวิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยาการแพทย์
ระบาดวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง การส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การทั้ง
ระดับปั จเจก ครอบครัวชุ มชนและระดับนโยบายสาธารณสุ ขอย่างเชื่ อมโยงทั้ง
ระบบ ทั้งในด้านการกําหนดปั ญหา การวางแผน ดําเนินการ แก้ไขปรับปรุ ง การใช้
ดัชนี สาธารณสุ ขในการประเมิ น ปั ญหาและ ประเมิ น ผล ตลอดจนการผลักดัน
กระบวนการเคลื่อนไหว ทางสังคมและนโยบายสาธารณะด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
503-119 การควบคุมโรค
3(3-0-6)
Disease Control
ศึกษาความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของการเกิดโรค
กระบวนการเกิ ดโรคติ ดต่ อและไม่ติดต่ อ โรคประจําถิ่ นและโรคที่ ยงั ไม่ทราบ
สาเหตุ หลักและวิธีการป้ องกันควบคุมโรคและพาหะนําโรค ภูมิคุม้ กันโรค และ
การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กัน
3(0-12-3)
503-120 การฝึ กประสบการณ์ สาธารณสุ ขชุ มชน 1
Community Health Field Work I
ศึกษาการฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุ ขชุ มชน ดําเนิ นการให้บริ การสุ ขภาพใน
สถานบริ การ กระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุ ขในชุมชน รวบรวม และวิเคราะห์
ภาวะสุ ขภาพ โดยใช้หลักวิทยาการระบาดการติดต่อของโรค ลักษณะของโรค ที่
เน้นการป้ องกันโรค และการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
1.2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
503-121 เวชศาสตร์ ฟื้นฟูในงานสาธารณสุ ขชุ มชน
4(2-4-6)
Rehabilitation for Community Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการฟื้ นฟูสุขภาพของผูป้ ่ วยภายหลัง
การเจ็บป่ วยทั้งทางด้านร่ างกายและทางด้านจิตใจ ศึกษาถึงกิจกรรมกลุ่ม การบําบัด
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยกลับสู่ สภาพเดิมโดยเร็ วที่สุด หรื อกําจัดความพิการ
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากความเจ็บป่ วย

503-122 เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข
3(3-0-6)
Public Health Economics
ศึกษา ค้นคว้า ประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์ สําหรับใช้ในงานด้านสาธารณสุ ขและ
สุ ข ภาพ การจัด ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด การให้บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข และการบริ การการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการ
ประเมินโครงการงานสาธารณสุ ข
503-123 การดูแลสุ ขภาพตามกลุ่มวัย
4(2-4-6)
Health Care for Ages
ศึ กษาแนวคิ ด หลักการของการดูแลสุ ขภาพในลักษณะต่างๆ ความจําเป็ น และ
ความต้องการในการดูแลสุ ขภาพขอกลุ่มอายุต่างๆ ได้แก่ เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรี ยน
วัยรุ่ น หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด ผูส้ ู งอายุ โดยศึกษาถึงลักษณะของการดูแล
สุ ขภาพ กระบวนการและวิธีการดูแลสุ ขภาพ การจัดระบบการดูแลสุ ขภาพ การ
เตรี ยมความพร้ อมของการดูแลสุ ขภาพ บทบาทของทีมสุ ขภาพ และญาติในการ
ดูแลสุ ขภาพ บริ การสุ ขภาพในระบบบริ การปฐมภูมิที่สนับสนุ นการดูแลสุ ขภาพ
การประเมินสุ ขภาวะของผูท้ ี่ได้รับการดูแลสุ ขภาพ
503-124 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุ ดท้ าย
3(3-2-6)
Health Care for Chronic Patients and Palliative Care
ศึกษาธรรมชาติของการป่ วยเรื้ อรังและผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ลักษณะต่างๆ ปั ญหาของผูป้ ่ วย
เรื้ อรังและการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง การดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังโดยสหวิชาชีพแบบบูรณาการ
คุ ณภาพและมาตรฐานการดู แลผูป้ ่ วยเรื้ อรั งที่ บา้ นและที่ สถานบริ การ ทัก ษะที่
จํา เป็ นสําหรั บการดู แลผูป้ ่ วยเรื้ อรั งของญาติ ห รื อของผูด้ ู แ ล การเจ็บป่ วยระยะ
สุ ดท้าย และภาวะใกล้ตาย การเปลี่ยนแปลงทางของพยาธิสรี รวิทยา จิตใจ อารมณ์
ความรู ้สึก จิตวิญญาณของผูป้ ่ วยและญาติ การบรรเทาความรู ้สึกเจ็บปวด และทุกข์
ทรมาน การช่ วยเหลือผูป้ ่ วยเพื่อเตรี ยมตัวเผชิ ญความตายอย่างสงบด้วยหลักทาง
ศาสนา และความเชื่อของผูป้ ่ วย ทักษะการดูแลผูป้ ่ วยของญาติและของสหวิชาชีพ
สาธารณสุ ข การประยุกต์การแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุ ขภาพอย่างจําเป็ น องค์
รวม จริ ยธรรมในการดูแลผูป้ ่ วยภาวะใกล้ตาย

503-125 เภสั ชสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Public Health Pharmacy
ศึ ก ษาหลัก พื้ น ฐานทางเภสัช วิ ท ยา อัน ตรายจากการใช้ย า หลัก การใช้ย า การ
คํา นวณยาตามหลัก เภสั ช กรรมเบื้ อ งต้น การแบ่ ง กลุ่ ม ยา ความหมายและ
ความสําคัญของยาตามพระราชบัญญัติ วัตถุประสงค์ของการใช้ยารู ปแบบและวิธี
ทางการใช้ยามีการดูดซึ มยาการกระจายของยา การเปลี่ยนแปลงยาภายใน ร่ างกาย
และการขับ ถ่ า ยยา การออกฤทธิ์ ของยาและให้ผ ลต่ อ ระบบต่ า งๆ ของร่ า งกาย
(Systemic
Pharmacology) อาการข้า งเคี ย งและข้อ ห้า มใช้ย าตามบทบาทที่
กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด บัญชี ยาหลักแห่ งชาติ ยาสามัญประจําบ้านการใช้
สมุนไพร การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข การประยุกต์สมุนไพรในงาน
สาธารณสุ ข อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและการ
บริ หารเวชภัณฑ์ภายใต้ระเบียบกฎหมาย
503-126 การดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน
2(1-2-3)
Home Health Care
ศึกษาแนวคิด หลักการของการดูแลสุ ขภาพในลักษณะต่างๆ ความจําเป็ น และ
ความต้องการในการดูแลสุ ขภาพที่บา้ นในปั จจุบนั และอนาคต ลักษณะของการ
ดูแลสุ ขภาพที่บา้ น กระบวนการและวิธีการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น การจัดระบบการดูแล
สุ ขภาพที่บา้ น การเตรี ยมความพร้อมของการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น บทบาทของทีม
สุ ขภาพ และญาติในการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น บริ การสุ ขภาพในระบบบริ การปฐมภูมิ
ที่สนับสนุ นการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น การประเมิ นสุ ขภาวะของผูท้ ี่ได้รับการดูแล
สุ ขภาพที่บา้ น
503-127 การฝึ กประสบการณ์ สาธารณสุ ขชุ มชน 2
3(0-12-3)
Community Health Field Work II
วิชาบังคับก่ อน : 503-120 การฝึ กประสบการณ์ สาธารณสุ ขชุ มชน 1
ศึกษาการฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุ ขชุ มชน ดําเนิ นการให้บริ การสุ ขภาพใน
สถานบริ การ กระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุ ขในชุมชน รวบรวม และวิเคราะห์
ภาวะสุ ขภาพ ปั ญหาสุ ขภาพ โดยการวินิจฉัย การดูแล ที่เน้นการรั กษาพยาบาล
และการฟื้ นฟูสภาพ

503-128 การฝึ กประสบการณ์ สาธารณสุ ขชุ มชน 3
6(0-24-6)
Community Health Field Work III
วิชาบังคับก่ อน : 503-127 การฝึ กประสบการณ์ สาธารณสุ ขชุ มชน 2
ศึกษาการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในการจัดการสุ ขภาพชุมชนแบบองค์รวมเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาสาธารณสุ ขชุ มชน โดยประเมิ นสุ ขภาพชุ มชนแบบองค์รวม บน
พื้นฐานการคิดอย่างเป็ นระบบ และใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ตามกระบวนการวินิจฉัย
อนามัยชุ มชนฝึ กปฏิ บตั ิ การบริ หารงานสาธารณสุ ขโดยวิเคราะห์ นโยบาย เพื่อ
นํามาวางแผนงานด้านสาธารณสุ ข แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน วางแผนในการ
จัด การสุ ข ภาพชุ ม ชนแบบองค์ร วม โดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม นํา แผนแม่ บ ทและ
แผนงานโครงการสู่ การปฏิบตั ิ และประเมินผลการดําเนิ นงาน และเขียนรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน
503-129 ระบบสารสนเทศทางสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Public Health Information Systems
ศึกษาระบบและสารสนเทศ แนวทางการศึ กษาค้นคว้าสารสนเทศทางสุ ขภาพ
แหล่ ง สารสนเทศ การประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพสารสนเทศ แนวโน้ม ของระบบ
สารสนเทศทางสุ ขภาพและฝึ กค้นหาข้อมูล หลักปฏิบตั ิ แนวคิด กระบวนการและ
สิ่ งประดิษฐ์ต่างๆที่ทนั สมัย ฝึ กผลิตสารสนเทศทางสุ ขภาพต่างให้เกิดทักษะ นําไป
ทดลองใช้แ ละประเมิ นผล การนํา แนวคิ ด เชิ ง ระบบเพื่อการจัด การข้อมูล เพื่ อ
พัฒนางานสาธารณสุ ข การจัดองค์กรเพื่อการบริ หารระบบสารสนเทศตลอดจน
การนําระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริ หารและบริ การสาธารณสุ ข
503-130 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการด้ านสาธารณสุ ข
2(2-0-4)
Technology for Public Health Management
ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคนิค การผลิตสื่ อที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุ ข การ
ใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทั้ง โปรแกรมทั่ว ไปและโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นงานด้า น
สาธารณสุ ข การประยุกต์ความรู ้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ดําเนินงานด้าน
สาธารณสุ ข และฝึ กปฏิบตั ิ
503-131 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางด้ านสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Health
ศึ ก ษากระบวนการวิ จ ัย การกํา หนดปั ญ หา การออกแบบการวิ จ ัย การเขี ย น
โครงการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอผลการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั และ
วิจารณ์ ผลการวิจยั เพื่อประยุกต์ในการปรั บปรุ งงานบริ การและการบริ หารด้าน
สาธารณสุ ขในชุมชน
503-132 การจัดการธุรกิจสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Health Business Management
ศึกษาหลักการ ปรัชญาในการจัดการธุรกิจสุ ขภาพ การดําเนิ นการและแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการธุรกิจสุ ขภาพด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่ งอํานวย
ความสะดวก การจัดการด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การกําหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ในการใช้และการให้บริ การศูนย์สุขภาพแก่ผใู ้ ช้บริ การ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมในศูนย์สุขภาพ ได้แก่ การนวด การอบไอนํ้า อบสมุนไพร ซาวน่า วารี
บําบัด เป็ นต้น รวม กฎหมายวิชาชี พการแพทย์แผนไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กิ จ การสปา มาตรฐานประกอบการสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ สิ ท ธิ แ ละการคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค กฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ ความเสมอภาคชายหญิง ศึกษาเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมในการให้บริ การในธุ รกิ จสุ ขภาพ ปั ญหาและการแก้ปัญหาจริ ยธรรม
ความประพฤติ แ ละการปฏิ บ ัติ ที่ มี คุ ณ ธรรมตามค่ า นิ ย มของสั ง คมไทย ศึ ก ษา
งานวิจยั ทางการจัดการธุรกิจบริ การสุ ขภาพ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และนํามา
ประยุกต์ใช้โดยใช้การอภิปรายและการวิเคราะห์ร่วมกัน
503-133 การตลาดธุรกิจสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Business Marketing for Health
ศึ กษาแนวคิ ด รู ปแบบการบริ การ การวางแผนและการจัดการธุ รกิ จบริ การเชิ ง
สุ ขภาพ การจัดองค์การ บุคลากร ประสานงานและใช้เทคโนโลยีในการจัดการกล
ยุทธ์ การตลาดในธุรกิจบริ การเชิงสุ ขภาพ
503-134 การพัฒนาคุณภาพในงานสาธารณสุ ข
3(2-2-5)
Improving the Quality in Public Health
ศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับการสาธารณสุ ข และการนําระบบการพัฒนาคุณภาพงาน
สาธารณสุ ข เทคนิ ค และเครื่ องมื อ ต่ า งๆ ในการจัด การคุ ณ ภาพ หลัก การ
กระบวนการและมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ ของสถานพยาบาล เครื่ องมือใน
การ บริ หารระบบคุณภาพ ได้แก่ ระบบบริ หารงานคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO)
การพัฒนาและ รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
(HPH) การเปรี ยบเทียบระบบ คุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในสถานพยาบาล และการศึกษา

จากสถานการณ์จริ งในสถานพยาบาลที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน
503-135 การดูแลสุ ขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Health Care for Aged
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจและสังคมของผูส้ ู งอายุ หลักการปฏิบตั ิ
ตนของผูส้ ู งอายุ อาหารสําหรับผูส้ งอายุ เกณฑ์มาตรฐานผูส้ ู งอายุที่มีสุขภาพ
อนามัย ที่ พึ ง ประสงค์ การเคลื่ อ นไหวและการออกกํา ลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพของ
ผูส้ ู งอายุ โรคที่เป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุและการป้ องกันรักษา ตลอดจน
การดูแลสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ
503-136 การส่ งเสริมสุ ขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Promoting Healthy Aging
ศึกษาการดูแลผูส้ ู งอายุที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกันโรค การคัดกรองปั ญหาสุ ขภาพ การพยาบาลตามกลุ่มอาการ
ที่พบบ่อยและกลุ่มเสี่ ยงในผูส้ ูงอายุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การแก้ปัญหาด้าน
จริ ยธรรม การส่ งเสริ มการดูแลตนเอง การให้คาํ ปรึ กษาในการดูแลสุ ขภาพ การ
จัดระบบการดูแลในชุมชน การให้คาํ ปรึ กษาในการดูแลสุ ขภาพ การจัดระบบการ
ดูแลในชุมชน การประสานความร่ วมมือ
503-137 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
Psychology of Seniors
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย อารามณ์ บุคลิกภาพ และสังคมของวัยผูใ้ หญ่
และวัยผูส้ ูงอายุ ตลอดจนปัญหาและการปรับตัว

3(3-0-6)

503-138 การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
3(2-2-5)
Disaster Management and Disaster Reduction
ศึ กษาความหมายและขอบข่ายของการจัดการภัยพิบตั ิ และบรรเทาสาธารณภัย
แนวคิ ดและหลักการจัดการเพื่อป้ องกันภัยพิบตั ิ และสาธารณภัย กฎหมายและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้องกับการจัด การภัยพิบตั ิ และบรรเทาสาธารณภัย หลัก การ
บรรเทาสาธารณภัย และการฝึ กปฏิบตั ิบรรเทาสาธารณภัยชนิดต่างๆ

503-139 คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
Moral and Professional Ethics
ศึ ก ษาพัฒ นาการใช้เ หตุ ผลเชิ ง จริ ยธรรม และพฤติ กรรมจริ ย ธรรมวิชาชี พ ฝึ ก
ทดลองใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม และพฤติกรรมจริ ยธรรมวิชาชีพ โดยเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ
503-140 พิษวิทยา
3(2-2-5)
Toxicology
ศึ กษาหลักการทัว่ ไปทางพิษ วิทยา การจัดกลุ่มสารพิษครอบคลุมยา ยาเสพติ ด
เครื่ องสําอาง สิ่ งเจือปนในอาหาร สารพิษในที่อยูอ่ าศัย สารปราบวัชพืช โดยเน้นที่
ความเป็ นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่ างกาย การแก้ไขอาการพิษ และการป้ องกันอันตราย
3(2-2-5)
503-141 การประเมินและบริหารความเสี่ ยงในงานอุตสาหกรรม
Risk Assessment and Management for Industrial Work
ศึ กษาความหมาย องค์ประกอบ เทคนิ ค และวิธีการประเมิ นความเสี่ ยงในงาน
อุ ต สาหกรรม ตามกฎหมายและมาตรฐาน การสื่ อ สารความเสี่ ย ง การจัด ทํา
แผนงานบริ หารจัดการความเสี่ ยง รายงานการประเมินความเสี่ ยง และ
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการประเมินความเสี่ ยง
3(2-2-5)
503-142 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Management of Occupational Health and Safety
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย การจัดองค์กรความปลอดภัย หน้าที่ ความ รั บผิดชอบ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกําหนดแผนงาน เป้ าหมาย และตัวชี้วดั
การดําเนินงาน การควบคุม ป้ องกันอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยเนื่ องจากการทํางาน
การติดตามผลการดําเนิ นงานของการบริ หารจัดการด้าน อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย การฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารจัด ทํา แผนงาน โครงการและการติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน
503-143 การบริการสุ ขภาพและส่ งเสริมสุ ขภาพในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
Health Service and Health Promotion in the Workplace
ศึกษาระบบบริ การสุ ขภาพ ระบบประกันสุ ขภาพ และการจัดบริ การสุ ขภาพ ขั้น
พื้น ฐาน รวมทั้ง หลัก การควบคุ ม ป้ องกัน โรค และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ

บุคลากรในสถานประกอบการ ตลอดจนปั ญหาสุ ขภาพที่พบบ่อย การดูแลรักษา
เบื้องต้นและการใช้ยาที่จาํ เป็ น การปฐมพยาบาล และการจัดโครงการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในสถานประกอบการ

