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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบัณฑิตในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีมีความรู้พ้ืนฐาน ความสามารถและทักษะใน                

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมายและวิศวกรรม มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการบูรณาการการศึกษากับการท างาน 
(Work-integrated Learning : WIL) มีประสบการณ์สหกิจศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนา                 
งานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดม้าตรฐานสากลและยดึมัน่จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความ รู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  กฎหมาย และวิศวกรรม  เพื่ อ ดูแลสุขภาพอนามัย

และความปลอดภยัเชิงป้องกนัของผูป้ระกอบอาชีพได ้
PLO2 พัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดการเพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม              

ในการท างานได ้
PLO3 มีทกัษะการเรียนรู้ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
PLO4 ส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษและภาษาต่างประเทศได ้
PLO5 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได ้
PLO6 แสดงออกซ่ึงการมีคุณธรรม ยดึมัน่จรรยาบรรณวชิาชีพ และมีจิตสาธารณะ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  144 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30   หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
 Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก                      2 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี  
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและพดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies  
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  108 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  30 หน่วยกติ 
921-013  ฟิสิกส์                            3((3)-0-6)  
 Physics 
921-014  ปฏิบติัการฟิสิกส์                                 1(0-3-0)  
 Physics Laboratory 
924-101 สรีรวทิยา                                 3((3)-0-6)  
 Physiology 
932-003 จุลชีววทิยา               3((3)-0-6) 
 Microbiology 
932-004 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา              1(0-3-0) 
 Microbiology Laboratory 
932-071 หลกัชีววทิยา               2((2)-0-4) 
 Principles of Biology 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา       1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์               3((3)-0-6) 
    Principles of Mathematics 
934-380 ชีวสถิติ                       3((2)-2-5) 
 Biostatistics 
937-011 เคมีพ้ืนฐาน               3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 
937-012 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              1(0-3-0) 
 Basic Chemistry Laboratory 
937-013 เคมีอินทรีย ์               3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน               3(2-3-4) 
 Basic Biochemistry 
2.2 กลุ่มวชิาชีพสาธารณสุข                                             25 หน่วยกติ 
923-361 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม        3((3)-0-6) 
 Environmental Health 
924-201  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั                           3((3)-0-6)  
 Occupational Health and Safety 
924-204 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์      3((3)-0-6) 
 Health Education and Behavior Science   
924-306 การป้องกนัและควบคุมโรค               3((3)-0-6) 
 Disease Prevention and Control 
 924-308 ระเบียบวธีิวจิยัทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั    3((3)-0-6) 
 Research Methodology in Occupational Health and Safety 



 924-312 การตรวจประเมินสุขภาวะและการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้    2((2)-0-4) 
 Health Assessment and Primary Treatment 
924-403 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพดา้นสุขภาพ              2((2)-0-4) 
 Health Law and Ethics 
924-405 ระบาดวทิยา                3((3)-0-6) 
 Epidemiology 
924-406 การบริหารจดัการดา้นสุขภาพ              3((3)-0-6) 
 Health Administration and Management 
2.3 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขา                   46 หน่วยกติ  
924-102  ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม                                  3((3)-0-6) 
 Industrial Safety 
924-202 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอนัตราย     2((2)-0-4) 
 Industrial Process and Hazards 
924-203 หลกัการวศิวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั       2((2)-0-4) 
 Engineering Principles for Occupational Health and Safety 
 924-205 พิษวทิยาในงานอุตสาหกรรม              3((3)-0-6) 
 Industrial Toxicology 
924-206 วศิวกรรมความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 Industrial Safety Engineering 
924-207 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม              3((3)-0-6) 
 Industrial Hygiene 
924-301 ฝึกปฏิบติังานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      2((1)-2-3) 
 Industrial Hygiene Practice 
924-302 การเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม    3((2)-3-4) 
 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
924-303 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม      3((3)-0-6) 
 Industrial Ventilation 
924-304 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม   2((2)-0-4) 
 Occupational Health and Safety, and Environmental International Standard  
924-309 กฎหมายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  3((3)-0-6) 
 Occupational Health, Safety and Environment Laws 
924-310 อาชีวเวชศาสตร์        3((3)-0-6) 
 Occupational Medicine 
924-311 การป้องกนัและควบคุมอคัคีภยัและอุบติัภยั     3((2)-3-4) 
 Fire and Disaster Prevention and Control 
924-320 ชุดวชิาการประเมินความเส่ียงและการยศาสตร์     5((4)-3-8) 
 Risk Assessment and Ergonomics 
924-401 สมัมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั     2((1)-2-3) 
 Seminar in Occupational Health and Safety 



924-402 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร      2((2)-0-4) 
 Industrial and Organizational Psychology 
924-404 สารสนเทศในงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั    2((2)-0-4) 
 Occupational Health and Safety Information 
2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพและโครงงานนักศึกษาหรือสหกจิศึกษา 7 หน่วยกติ แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
 -แผนฝึกประสบการณ์วชิาชีพและโครงงานนักศึกษา นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน จ านวน 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 
924-314 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   3(0-18-0) 
 Occupational Health and Safety Professional Training 
924-407 โครงงานนกัศึกษา 1       1(0-3-0) 
 Student Project I 
924-408 โครงงานนกัศึกษา 2       3(0-9-0) 
 Student Project II 
 -แผนสหกจิศึกษา นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 
924-409 เตรียมสหกิจศึกษา        1((1)-0-2) 
 Pre-Cooperative Study 
924-410 สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
 Cooperative Study 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
 921-013  ฟิสิกส์       3((3)-0-6) 
 921-014  ปฏิบติัการฟิสิกส์            1(0-3-0) 
 924-101  สรีรวทิยา       3((3)-0-6)                                                 
 932-071  หลกัชีววทิยา      2((2)-0-4) 
 932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา           1(0-3-0) 
 935-002  รู้รอดปลอดภยั      1((1)-0-2) 
 935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4) 
 935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
 935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 935-xxx  รายวชิาทางสุนทรียศาสตร์และกีฬา    1((1)-0-2) 
   รวม       20((18)-6-36) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 924-102  ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม          3((3)-0-6) 
 932-003  จุลชีววทิยา      3((3)-0-6) 
 932-004  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา     1(0-3-0) 
 935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
 935-003       ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
 935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
 935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
 935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 937-011  เคมีพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
 937-012  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
   รวม         20((18)-6-36) 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 923-361  อนามยัส่ิงแวดลอ้ม      3((3)-0-6) 
 924-201  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั             3((3)-0-6) 
 924-202  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอนัตราย   2((2)-0-4)                                                                                   
 934-011  หลกัคณิตศาสตร์               3((3)-0-6) 
 935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
 935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
 935-029  ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6) 
 937-013  เคมีอินทรีย ์      3(3-0-6) 
   รวม       21 ((21)-0-42) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 001-103    ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
 924-203  หลกัการวศิวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2((2)-0-4) 
 924-204  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์        3((3)-0-6) 
 924-205  พิษวทิยาในงานอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 924-206  วศิวกรรมความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 924-207  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 935-xxx  รายวชิาทางสุนทรียศาสตร์และกีฬา    1((1)-0-2) 
 937-018  ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3(2-3-4) 
 xxx-xxx  เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     2((x)-y-z) 

รวม       21((x)-y-z)  



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง))  
 924-301  ฝึกปฏิบติังานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม    2((1)-2-3) 
 924-302  การเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3((2)-3-4) 
 924-303  การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม    3((3)-0-6) 
 924-304  มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 2((2)-0-4) 
 924-306  การป้องกนัและควบคุมโรค     3((3)-0-6) 
 924-320  ชุดวชิาการประเมินความเส่ียงและการยศาสตร์   5((4)-3-8) 
   รวม       18((15)-8-31) 
 หมายเหตุ : ทุกรายวชิาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 3 จดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 924-308  ระเบียบวธีิวจิยัทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  3((3)-0-6) 
 924-309  กฎหมายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
   ในการท างาน   
 924-310  อาชีวเวชศาสตร์               3((3)-0-6) 
 924-311  การป้องกนัและควบคุมอคัคีภยัและอุบติัภยั            3((2)-3-4) 
 924-312  การตรวจประเมินสุขภาวะและการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 934-380  ชีวสถิติ       3((2)-2-5) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3((x)-y-z) 
   รวม       20((x)-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 924-314  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 3(0-18-0)   
   รวม       3(0-18-0)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนโครงงานนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 924-401  สมัมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   2((1)-2-3) 
 924-402  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร    2((2)-0-4) 
 924-403  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพดา้นสุขภาพ   2((2)-0-4) 
 924-404  สารสนเทศในงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  2((2)-0-4) 
 924-405  ระบาดวทิยา      3((3)-0-6) 
 924-406  การบริหารจดัการดา้นสุขภาพ    3((3)-0-6) 
 924-407  โครงงานนกัศึกษา 1            1(0-3-0) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี      3((x)-y-z) 
   รวม       18 ((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 924-408  โครงงานนกัศึกษา 2            3(0-9-0) 
   รวม              3(0-9-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 924-401  สมัมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั        2((1)-2-3) 
 924-402  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร             2((2)-0-4) 
 924-403  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพดา้นสุขภาพ   2((2)-0-4) 
 924-404  สารสนเทศในงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  2((2)-0-4) 
 924-405  ระบาดวทิยา      3((3)-0-6) 
 924-406  การบริหารจดัการดา้นสุขภาพ    3((3)-0-6) 
 924-409    เตรียมสหกิจศึกษา               1((1)-0-2) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี               3((x)-y-z) 
   รวม       18 ((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 924-410  สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
   รวม       6(0-18-0) 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO1 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย และ
วิศวกรรม เพื่อดูแลสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัเชิงป้องกนัของผูป้ระกอบ
อาชีพได ้

1. การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูเ้รียน
2. เน้นการเรียนการสอนรูปแบบ  WIL
บู รณ าก า ร ค ว าม รู้ จ า กชั้ น เ รี ยนกับ
ประสบการณ์การท างาน
3. เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น
Active Learning
4. จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์
ตรงจากการท า งานท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
5. เ ชิญวิทยากร ท่ี เ ช่ียวชาญฝึกอบรม
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานบน
ท่ี สู ง  ก า ร ท า ง า น ใ น ท่ี อั บ อ า ก า ศ
การดบัเพลิงขั้นตน้

1. การประเมินร่วมกันของหลักสูตร
แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร
ไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา
2. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชา
ท่ีระบุไวใ้น มคอ 3
3. การโต้ตอบ  และการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน
4. แบบทดสอบ/แบบประเมิน

PLO2 พฒันาเทคนิคและกระบวนการ
จัดการเพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานได ้

1. เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น
Active Learning โดยการเนน้ปัญหาท่ีตอ้ง
ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการเรียน
2. การเ รียนด้วยการแสวงหาความรู้
ของตวัผูเ้รียนเอง
3. มีการฝึกปฏิบติัในระหวา่งเรียน

1. การประเมินร่วมกันของหลักสูตร
และสถานประกอบการ ในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา
2. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชา
ท่ีระบุไวใ้น มคอ 3
3. ประเมินผลจากการสอบโครงร่าง
4. ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
ในการท างาน การน าเสนอปากเปล่า
และจากการเขียนรายงาน

PLO3 มี ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ต่ อ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

1. เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น
Active Learning
2. การเรียนด้วยการแสวงหาความรู้ของ
ตวัผูเ้รียนเอง

1. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชา
ท่ีระบุไวใ้น มคอ 3
2. การประเมินร่วมกันของหลักสูตร
และสถานประกอบการ ในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา

PLO4 ส่ื อส า ร โดย ใช้ภ าษ าอัง กฤษ  
และภาษาต่างประเทศได ้

1. เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น Active
Learning
2. ก า รบ ร ร ย า ย แบบ มีป ฏิ สั มพัน ธ์
กบัผูเ้รียน

1. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชา
ท่ีระบุไวใ้น มคอ 3
2. การโต้ตอบ  และการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

3. การเรียนด้วยการแสวงหาความรู้ของ
ตวัผูเ้รียนเอง 

3. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO5 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่องานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ได ้
 

1. เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น             
Active Learning 
2. จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. การเ รียนด้วยการแสวงหาความรู้         
ของตวัผูเ้รียนเอง 

1. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชา
ท่ีระบุไวใ้น มคอ 3 
2. การโต้ตอบ  และการตอบค าถาม             
ในชั้นเรียน 
3. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO6 แสดงออก ซ่ึงการ มี คุณธรรม         
ยึ ดมั่น จรรยาบรรณวิช า ชีพ  และ มี              
จิตสาธารณะ 
 

1. อาจารย์ผู ้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการสอน 
2. ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง       
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้ งค  าถาม
หรือตอบค าถาม หรือแสดง ความคิดเห็น
ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ คุณธรรม  จ ริ ยธรรม              
ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ 

1.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ต ร ง ต่ อ เ ว ล า                 
และการแต่งกายของนักศึกษาในการเขา้
เ รียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย        
และการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. พฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้ นเ รียน      
แ ล ะนอกชั้ น เ รี ย น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง ท า ง             
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ               
การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
3. มีการอา้งอิงเอกสารท่ีน ามาใชใ้นการท า
รายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 

921-013  ฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 
Physics 

 เวกเตอร์และสเกลาร์ การเคล่ือนท่ีใน 1 มิติ และ 2 มิติ แรงและกฎการเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน ว ัตถุแข็ง
เกร็ง การสั่นและคล่ืน ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า แสง เสียง นิวเคลียร์ 
และฟิสิกส์ยคุใหม่  

 Vector and scalar; motion in 1 dimension and 2 dimensions; forces and motion's laws; work and energy; 
rigid body; vibration and waves; fluid; heat and thermodynamic; electricity; magnetism; electromagnetism; light; sound; 
nuclear and modern physics 

921-014  ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
Physics Laboratory 

 การวดัและหน่วย กราฟและสมการ การตกอย่างอิสระของวตัถุภายใตแ้รงโน้มถ่วง การแกว่งของลูกตุม้
นาฬิกาอย่างง่าย พลงัศักย ์ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของวตัถุ ความเคน้ความเครียดของวสัดุ การน าความร้อน 
คุณสมบติัของก๊าซ ความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว เสียง 

Measurement and unit; graph and equation; free fall; simple pendulum; potential energy; density and 
specific gravity of materials; stress and strain of materials; heat conduction; properties of gas; viscosity of fluid; surface 
tension of fluid; sound 

923-361  อนำมยัส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
Environmental Health 

 ความหมาย แนวคิดงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของสุขภาพอนามยั การจดัหาน ้ าสะอาด การจดัการ
และการควบคุมมูลฝอยทั้งอนัตรายและไม่อนัตราย ส่ิงปฏิกลูและน ้ าเสียจากท่ีอยูอ่าศยั ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมและก าจดัมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมแมลง หนู และสัตวน์ าโรคอ่ืนๆ การสุขาภิบาลอาหาร 
การสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาเหตุร าคาญ กฎหมายและมาตรฐานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

Definition and concept of environmental health; effect of human health; water supply; general and 
hazardous wastes control and management, management of nightsoil and wastewater from domestic, community and 
industrial sources; environmental pollution, control, and management; control of insect, rodent and other; food sanitation; 
housing sanitation; environmental management; nuisance problem; laws and environmental health standards 

924-101  สรีรวทิยำ 3((3)-0-6)   
Physiology          

 หน้าท่ี กลไกและการควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ระบบเซลล์ ระบบกล้ามเน้ือ 
ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพนัธ์ุ   



  Function, mechanism and control of body systems; cell system; musculoskeletal system; nervous system; 
heart and circulation system; respiratory system; urinary tract system; gastrointestinal system; endocrine system and 
reproductive system 
 
924-102  ควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Safety   
  แนวคิดความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุ ธรรมชาติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การประเมินผล            
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การบันทึกรายงานการบาดเจ็บ การประเมินความถ่ีและความรุนแรงการบาดเจ็บ           
หลกัการป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุ การตรวจความปลอดภยั การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภยั การส่งเสริมความปลอดภยั 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล คณะกรรมการความปลอดภยั โครงการความปลอดภยัในสถานประกอบการ (ฝึกปฏิบติั    
เชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Concept of safety at work; cause, nature of the accident, incident; evaluation of operational safety; 
recording injury report; evaluation of the frequency and severity of injury; principles of accident prevention and control; 
safety inspection; safety analysis; safety promotion; personal protective equipment; safety committee; safety project in 
workplace (Work integrated learning) 
 
924-201  อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 3((3)-0-6) 
  Occupational Health and Safety  
  ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม          
ในการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานกับอนัตรายต่อสุขภาพ อุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจากการท างาน การควบคุม        
และป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  องค์กร มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ          
การท างาน) 
  History and scope of occupational health and safety; relationship between work environments and 
conditions with health hazards; accidents and occupational diseases; occupational health and safety prevention and control; 
occupational health and safety organization; standard and law (Work integrated learning) 
 
924-202  กระบวนกำรผลติในอุตสำหกรรมและอนัตรำย 2((2)-0-4)                                                                                                                                   
  Industrial Process and Hazards  
  แนวคิดโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความปลอดภยั หลกัการเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน กระบวนการ   
และกรรมวิธีในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกประเภทวตัถุดิบ สารเคมี อันตราย จากกระบวนการผลิต              
และแนวทางในการป้องกนัและควบคุมอนัตราย การจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลิต (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั     
การท างาน) 
            Concept of safety plant; location and plant layout; industrial processes, type of raw materials, chemicals 
in production process, problem and potential hazards; prevention and control concepts, process safety management (Work 
integrated learning) 
 
 
 
 



924-203  หลกักำรวศิวกรรมส ำหรับงำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 2((2)-0-4) 
  Engineering Principles for Occupational Health and Safety          
  หลักพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี อุตสาหการ เคร่ืองกล ไฟฟ้า โยธา การประยุกต์ใช้หลักทางวิศวกรรม           
ในการป้องกนัและควบคุมสภาพแวดลอ้มในงานอุตสาหกรรม (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Basic concepts of chemical engineering, industrial engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, civil engineering; applying engineering concepts for prevention and control industrial environment (Work 
integrated learning) 
 
924-204  สุขศึกษำและพฤตกิรรมศำสตร์ 3((3)-0-6) 
  Health Education and Behavior Science  
  แนวคิดด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมสุขภาพและการสาธารณสุข การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพ วิธีการทางสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ กระบวนการวางแผน การด าเนินงานและ
ประเมินผลทางสุขศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การน าหลกัการส่ือความหมายและการประชาสมัพนัธ์มาประยกุตใ์ช้
ในงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การสร้างความสมัพนัธ์ของบุคคลกบัชุมชน 
             Concept of health; health behaviors; factors affecting health behaviors;  relationship between health 
behavior and public health;  analysis of health behavior; changes in the behavioral health; health education and behavior 
science strategies for modifying health behavior and health promotion; planning, implementation and evaluating for health 
education implementation to modify health behavior;  applying principal of interpolation and public relation for occupational  
health and safety; encouraging relationship between individual and community 
 
924-205  พษิวทิยำในงำนอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Toxicology  
        ความส าคญัและขอบเขตงานดา้นพิษวิทยา หลกัการของพิษวทิยา การดูดซึม การแพร่กระจายและการก าจดั
สารพิษออกจากร่างกาย  กระบวนการเกิดพิษของสารเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีใช้ในการเกษตร การตรวจสอบสารพิษ         
ทางห้องปฏิบัติการและดัชนีอันตราย เอกสารความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี การเก็บรักษาสารเคมี การควบคุม         
การรับสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
           Importance and scope of toxicology, principles of toxicology, absorption, distribution and excretion, 
effects of toxic chemicals from environment related to health, pesticide, chemical analysis and hazard index, material safety 
data sheet, chemical storage, exposure controls/personal protection (Work integrated learning) 
 
924-206  วศิวกรรมควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Safety Engineering  
  แนวคิด และมาตรการต่างๆทางดา้นวิศวกรรมท่ีใชค้วบคุม ป้องกนัการท างาน และตรวจสอบตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั ส าหรับผูป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า หมอ้ไอน ้ า ก่อสร้างตลอดจนเคร่ืองมือกลต่างๆ (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา      
การกบัการท างาน) 
  Concept and engineering measures for control; inspection of work condition based on safety standard to 
increase safety of workers working with machine, electric, stream boiler, construction and other  mechanics (Work integrated 
learning) 



 
924-207  สุขศำสตร์อุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Hygiene  
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ ในการท างานท่ีมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภยั
ของผู ้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมตามประเภทและลักษณะงาน หลักการทั่วไป ความหมาย การประเมินและควบคุม                
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การส ารวจทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โปรแกรมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคนิควิธี        
การสุ่มตวัอยา่ง หลกัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การท างานดา้นกายภาพ เคมี ชีวภาพ (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Basic knowledge about the various environmental hazards; working with the health and safety of workers 
in the industry; the type and characteristics; general principles in evaluating and controlling hazards; survey of industrial  
hygiene and programs in industrial hygiene; sampling techniques and analysis of the working environment of physical, 
chemical, biological (Work integrated learning) 
 
924-301  ฝึกปฏิบัตงิำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรม 2((1)-2-3) 
  Industrial Hygiene Practice  
  การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติในการสุ่มตวัอยา่ง การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในการท างานการประเมิน
สภาพท่ีเป็นอันตราย การส ารวจโรงงาน การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการตรวจวดั การฝึกใช้เคร่ืองมือตรวจ                
วดัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Strategic and operational sampling plan; occupational environment measurement; industrial hygiene 
evaluation, walk through survey; report and presentation of measurement data; industrial hygiene instruments practice (Work 
integrated learning) 
 
924-302  กำรเกบ็และวเิครำะห์ตวัอย่ำงด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรม  3((2)-3-4) 
  Industrial Hygiene Sampling and Analysis  
  หลกัการและวิธีการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการประเมินส่ิงแวดลอ้มในการท างานต่างๆ ได้แก่ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สารเคมี ชีวภาพ หลกัการวิเคราะห์ตวัอยา่ง การแปลผล การรายงานผล การประเมินสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
      Principles and sampling method of industrial hygiene, physical, chemical and biological environments; 
samples analysis method; interpretation of data; report of the evaluation result (Work integrated learning) 
 
924-303  กำรระบำยอำกำศในงำนอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Ventilation  
  หลกัการและความจ าเป็นของการจดัการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม องค์ประกอบของระบบ
ระบายอากาศ รูปแบบและประเภทของการระบายอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศและการใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การระบายอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการจดัท าห้องสะอาดของ
โรงงานอุตสาหกรรม ขอ้ดีขอ้เสียและการดูแลรักษาระบบระบายอากาศ (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Principle and necessary of ventilation in industry; components of ventilation, type and classification of 
ventilation system; ventilation system design and usage in several industry; ventilation related to production technology and 
clean room technology of industry; advantage and disadvantage of ventilation system maintenance (Work integrated 
learning) 



924-304  มำตรฐำนสำกลด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม                       2((2)-0-4) 
  Occupational Health and Safety, and Environmental International Standard  
  ความหมาย ความส าคญั และพฒันาการของการจดัการคุณภาพในอุตสาหกรรม การผลิตและการบริการ 
แนวความคิดและหลกัการในการจดัการคุณภาพ การจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร (Total Quality Management) มาตรฐานคุณภาพ
สากล ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, TIS 18001, OHSAS 18001, ISO 45001, GMP, HACCP เทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Definition, significance and development of quality management in production and service industry, 
concept and principle for quality management, Total Quality Management (TQM), international standard; ISO 9001, ISO 
14001, BS 8800, TIS 18001, OHSAS 18001, ISO 45001, GMP, HACCP, other credited techniques (Work integrated 
learning) 
 
924-306  กำรป้องกนัและควบคุมโรค 3((3)-0-6)                                                 
  Disease Prevention and Control   
  ความหมายและค าจ ากดัความเก่ียวกบัการเกิดโรค โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติของการเกิดโรค  
กระบวนการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคท่ียงัไม่ทราบสาเหตุและโรคประจ าถ่ิน หลกัและวิธีการป้องกนัและควบคุม
โรคและพาหะน าโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติภยั กลุ่มโรคพนัธุกรรม และอาการผิดปกติต่างๆ จากระบบภูมิคุม้กันโรค          
การสร้างเสริมภูมิคุม้กนั  พระราชบญัญติัโรคติดต่อ (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Meaning and definition of diseases, communicable disease and non-communicable disease; nature of 
disease; communicable disease and non-communicable disease process, unknown diseases and endemic; principle and 
method to prevent and control disease and vector borne disease, non-communicable disease, accident, genetic disease and 
disorders of the immune system; immunization; disease acts (Work integrated learning) 
 
924-308  ระเบียบวธีิวจิยัทำงอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 3((3)-0-6) 
  Research Methodology in Occupational Health and Safety 
  วตัถุประสงคข์องการวจิยั แนวทางการท าวิจยัและขอบเขต กระบวนการพ้ืนฐานส าหรับการวจิยั การก าหนด
ปัญหา เทคนิคการตรวจเอกสารอา้งอิง ความรู้ทางสถิติของการวิจยั การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล การน าเสนอผลงานวิจยั     
การเขียนโครงการวจิยัและการเขียนรายงานวจิยั การฝึกปฏิบติัเขียนโครงการวจิยัทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
  Research objectives; research formulation and scope; basic procedure for doing research; defining 
problems; literature review technique; statistical methods for research; analysis and interpretation of data; research 
presentation; research proposal and report writing; practice in occupational health and safety proposal development 
 
924-309  กฎหมำยอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  3((3)-0-6) 
  Occupational Health, Safety and Environment Laws  
  ความส าคัญ ขอบเขต การพัฒนา และวิว ัฒนาการของกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พระราชบญัญติัโรงงาน กฎหมายเขตอุตสาหกรรม พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พระราชบญัญติัเงินทดแทน 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พระราชบญัญติัอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 



  Importance, scope, development and evolution of occupational health, safety and environment laws, 
factory act, industrial areas laws, social security act, labor protection act, labor relations act, social welfare consolidation act, 
workmen’s compensation act, public health act, safety, occupational health, safety and environment act, legislations and 
ministry announcements related to occupational health and safety, environment law 
 
924-310  อำชีวเวชศำสตร์ 3((3)-0-6) 
  Occupational Medicine  
  หลกัการดา้นอาชีวเวชศาสตร์ อาการสาเหตุของโรคและการเกิดโรคเน่ืองจากการท างาน กลไกการท างาน
ของร่างกายภายใตส้ภาวะแวดลอ้มการท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพการวินิจฉัยโรค การป้องกัน         
และควบคุมโรคท่ีเกิดจากการท างาน (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Principles of occupational medicine, symptoms and causes of work-related disease, body work 
mechanism under hazardous-working environment in occupational workers, diagnosis, prevention and control of work-
related disease (Work integrated learning) 
 
924-311  กำรป้องกนัและควบคุมอคัคภีัยและอุบัตภิัย  3((2)-3-4) 
  Fire and Disaster Prevention and Control  
                   อุบติัภยัส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ เพลิงไหม ้แก๊สร่ัว สารเคมีร่ัวไหล การระเบิดของ
ภาชนะท่ีมีความดัน น ้ าท่วม แผ่นดินไหว ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้สัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดบัเพลิง 
กระบวนการและวิธีการดบัเพลิง มาตรฐานการดบัเพลิง การป้องกนัการสูดดมควนัพิษและก๊าซพิษ การเขียนแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัและแผนฉุกเฉิน การหนีไฟและการอพยพกลุ่มชนจากบริเวณท่ีเกิดอุบติัภยั (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
           Major hazards in industrial factories, fire, gas leakage, explosion of container under pressure, flood, 
earthquake; fire theory; fire alarm; fire equipment; procedure and technique of fire extinguishment; firefighting standard; 
prevention of toxic gas; emergency response plan; and fire evacuation (Work integrated learning) 
 
924-312  กำรตรวจประเมนิสุขภำวะและกำรบ ำบัดโรคเบ้ืองต้น 2((2)-0-4) 
  Health Assessment and Primary Treatment  
  แนวคิดและหลกัการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ การประเมินผูป่้วยเพ่ือการส่งต่อ การดูแลให้ความช่วยเหลือ
ผูป่้วย การปฐมพยาบาลในภาวะเฉียบพลนัและเร้ือรัง การติดตามอาการ การดูแลสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว     
การใชย้าเพ่ือการรักษาเบ้ืองตน้ การบันทึกขอ้มูล การคดักรองผูมี้ปัญหาสุขภาพและการให้การดูแลเบ้ืองตน้ก่อนการส่งต่อ      
(ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Concept and principle of primary health care; patient evaluation for refer; patient health care; first aid in 
acute and chronic; follow the signs; family health care; family planning, drugs for initial treatment; data recording; health 
problem screening and primary health care before refer (Work integrated learning) 
 
924-314  กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 3(0-18-0) 
  Occupational Health and Safety Professional Training  
  ฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม การเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ การประสานงานการท างาน         
และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง การน าเสนอผลงาน การท าโครงการ การประเมินโครงการ (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ    
กบัการท างาน) 



  Industrial training; learning and experience; coordination; working and solve problem by themselves; 
presentation; project; project evaluation (Work integrated learning) 
 
924-320    ชุดวชิำกำรประเมนิควำมเส่ียงและกำรยศำสตร์   5((4)-3-8)         
                Risk Assessment and Ergonomics 
                การบ่งช้ีอันตรายในการท างาน กระบวนการผลิต กิจกรรม สถานท่ีและระบบการท างานของแต่ละ
อุตสาหกรรม การประเมินความเส่ียงและความรุนแรง การวิเคราะห์ความเส่ียงและทบทวนวิธีการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู ่     
การประยุกต์ใชห้ลกัการและน าระบบความปลอดภยัมาใชใ้นงานบริหารจัดการความเส่ียงการออกแบบงานและสถานีงาน      
การประยกุตใ์ชก้ารยศาสตร์ในส านกังาน สถานีงานและการเคล่ือนยา้ยวตัถุ การประเมินและควบคุมทางการยศาสตร์ 
  Hazard identification in production process, activity, location and operational system in the industries; 
risk assessment and severity; risk analysis and review of measures for existing risk control; application of principles and a 
safety system in risk management; work and work station design; ergonomics applications; office, work station, material 
handling; ergonomics assessment and control 
 
924-401  สัมมนำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 2((1)-2-3) 
  Seminar in Occupational Health and Safety  
       การคน้ควา้เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การเขา้ร่วม การสัมมนา     
ทางวชิาการของรายวชิา การวเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอโดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม 
       Academic publication review; participation in academic seminar; analysis and compilation of the 
information; presentation under supervision of advisor 
 
924-402  จติวทิยำอุตสำหกรรมและองค์กำร 2((2)-0-4) 
  Industrial and Organizational Psychology  
  ความเป็นมาและพฒันาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร หลกัการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎี
องคก์าร ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทศันคติ พฤติกรรมการท างาน แรงจูงใจ ขวญัและก าลงัใจในการท างาน การติดต่อส่ือสาร 
ภาวะผูน้ า ความเครียด ความขดัแยง้ สภาพแวดลอ้มและสุขภาพในการท างาน (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Introduction to industrial and organizational psychology; psychological principle and theories; 
organizational theories; differences between individual; attitude; work behavior; motivation, work morale; communication; 
leader ship, tension; conflict; work conditions and health at work (Work integrated learning) 
 
924-403  กฎหมำยและจรรยำบรรณวชิำชีพด้ำนสุขภำพ 2((2)-0-4) 
  Health Law and Ethics  
  กฎหมายทั่วไป ระบบกฎหมาย แนวคิดและวิวฒันาการของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพ บทบาทของ
กฎหมายในการด าเนินงานสุขภาพ กฎหมายสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ กฎหมายดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย    
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายวิชาชีพ                
การสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมายว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและจรรยาบรรณ 
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรมและเภสชักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้  
  Fundamental law; basic legal system; key concepts and the evolution of law relating to health; role of law 
in health, laws governing public health and health promotion, environmental health law, occupational health and safety laws, 



laws on the governmental and public administration; professional and related laws in community public health, laws and 
ethics of licensing in community public health, law and regulations as regard to basic medical and pharmaceutical profession 
 
924-404  สำรสนเทศในงำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 2((2)-0-4) 
  Occupational Health and Safety Information  
   ตระหนกัถึงความส าคญัของอนัตราย และการส่ือสารความเป็นอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในสถานประกอบการ 
และชีวิตประจ าวนัได ้มีความเขา้ใจในหลกัการของการส่ือสารความเป็นอนัตราย สามารถออกแบบเป็นสัญลกัษณ์ วิธีการ หรือ
การส่ือสารความเป็นอนัตรายในรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Recognizing the importance of danger and hazard, hazard communication in the workplace and daily life, 
understand the principles of hazard communication, design a symbol or hazard communication in various forms correctly 
(Work integrated learning) 
 
924-405  ระบำดวทิยำ 3((3)-0-6) 
  Epidemiology  
  ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค           
การกระจายของโรคและอุบติัภยั หลกัการป้องกนัและควบคุมโรค การวดัทางระบาดวทิยาและดชันีอนามยั การวินิจฉัยสุขภาพ
ชุมชน หลกัการและวิธีการทางระบาดวิทยาเบ้ืองตน้ การเฝ้าระวงัและการสอบสวนทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา การเฝ้าระวงัและการสอบสวนปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ การประยกุต์วิทยาการระบาดในการป้องกนั
และควบคุมโรคในงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การวางแผนและประเมินผล การจดัท ารายงานและการใหข้อ้เสนอแนะ  
  Definition, scope, principle, epidemiological method; nature and component of illness; distribution of 
diseases and disaster; disease prevention and control; measurement in epidemiology and health indices; community 
diagnosis; principles and method of epidemiology; measurement and statistics in epidemiology; surveillance and 
investigation; study design in epidemiology; surveillance and investigation of health problem in workplace; application of 
epidemiological concepts to occupational health and safety diseases;  planning and evaluation; report writing and 
recommendation 
 
924-406  กำรบริหำรจดักำรด้ำนสุขภำพ 3((3)-0-6) 
  Health Administration and Management  
  แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและการจดัการ หน้าท่ีและบทบาททางการบริหาร ทกัษะทางการบริหารระบบ
สุขภาพ การพฒันาองคก์ารสาธารณสุข การบริการการเปล่ียนแปลง การจดัการขอ้มูลข่าวสารสุขภาพในองค์การสาธารณสุข 
และในองคก์ารทัว่ไป การจดัการสุขภาพ ผูน้ าและภาวะผูน้ า นโยบายสุขภาพในองคก์ารรัฐและองคก์ารเอกชน 
  Concept, principles of administration and management; functions and skills of administration; health 
system management skills; development of health organization; change management; health information system management 
in health organization and other; health management; leader and leadership; health policy in government and non-government 
organizations 
 
 
 
 



924-407  โครงงำนนักศึกษำ 1  1(0-3-0) 
  Student Project I  
  ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในสาขาวิชาชีพ โดยการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา มีการก าหนดหัวขอ้
เร่ืองท่ีสนใจศึกษา คน้ควา้เอกสารหรือท าการทดลองเบ้ืองตน้ เขียนขอ้เสนอโครงงาน สอบโครงร่าง 
  Study the problem related to occupation under supervision of advisor; choosing interested topic; 
preliminary study; writing proposal; proposal examination 
 
924-408  โครงงำนนักศึกษำ 2 3(0-9-0) 
   Student Project II  
  นกัศึกษาด าเนินการท าโครงงานตามขอ้เสนอโครงงานภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
  Student performs the experiments based on the research proposal under supervision of advisor; report 
submission; presentation 
 
924-409          เตรียมสหกจิศึกษำ 1((1)-0-2) 
  Pre-Cooperative Study  
 เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการ (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
 Preparing for working in industrial factory, state enterprise or government office (Work integrated 
learning) 
 
924-410  สหกจิศึกษำ                  6(0-18-0) 
  Cooperative Study   
                 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 924-409 เตรียมสหกิจศึกษา  
  เง่ือนไข : ตอ้งผา่นการอบรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง 
                 การปฏิบติังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเสมือนเป็นพนกังาน
จริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมีการประเมินผลการปฏิบติังานเช่นเดียว       
กบับุคลากรของหน่วยงานนั้น (ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน) 
  Working in industrial factory, state enterprise or government office as if the student is an employee for 
one semester under the supervision of the lecturers; evaluation by the personnel of the organization (Work integrated 
learning) 
 
932-003  จุลชีววทิยำ 3((3)-0-6) 
  Microbiology 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา 
  รูปร่างลกัษณะทัว่ไปของจุลินทรีย ์ ศึกษาเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย พนัธุศาสตร์ และการเจริญเติบโต     
การจัดจ าแนกจุลินทรีย์  จุลินทรีย์ก่อโรค ภูมิคุ ้มกันของร่างกายท่ีต่อต้านจุลินทรีย์ก่อโรคการควบคุมจุลินทรีย์โดยวิธี                
ทางกายภาพและเคมี จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มและการประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  



  General morphology of microorganisms; study of bacteria in metabolism; genetic and growth; 
classification of microorganisms; pathogenic microorganisms; body immunology against pathogenic microorganisms; 
physical and chemical controlling of microorganisms; environmental microbiology and application for environment 
resolution 
 
932-004  ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำ 1(0-3-0) 
  Microbiology Laboratory 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-003 จุลชีววทิยา หรือเรียนควบคู่กนั 
  แนะน าการใชห้้องปฏิบัติการชีววิทยา การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและการฆ่าเช้ือ 
เทคนิคทางจุลชีววทิยา การยอ้มสีแบคทีเรีย ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์การศึกษาเช้ือรา ยสีต ์สาหร่าย การท าลายและ
การยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์การตรวจนบัจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
  Introduction to the use of microbiological laboratory; the use of microscope; media preparation and 
sterilization; microbiological technique; bacteria staining; studying microbial growth; study of fungi yeast and algae; 
destruction and inhibition of microbial growth; enumeration of microorganism in environment; laboratory experiments 
related to the lecture topics 
 
932-071  หลกัชีววทิยำ 2((2)-0-4) 
  Principles of Biology   
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  โครงสร้างเซลล์และหน้าท่ี การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ดว้ยแสง อวยัวะและระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม   
  Biological science; cell structure and function; cell division; photosynthesis; organs and body systems; 
heredity; classification of organisms; ecosystem and environment 
 
932-072  ปฏิบัตกิำรหลกัชีววทิยำ 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory            
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 932-071 หลกัชีววทิยา หรือเรียนควบคู่กนั 
  กลอ้งจุลทรรศน์ เซลลแ์ละโครงสร้างเซลล ์การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ดว้ยแสง อวยัวะและระบบต่างๆ 
ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ 
  Microscopy; cell and cell structure; cell division; photosynthesis; organs and body systems; genetic 
transfers; classification of living organisms 
 
934-011  หลกัคณิตศำสตร์ 3((3)-0-6) 
  Principles of Mathematics   
  ฟังก์ชันและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์       
และระบบสมการเชิงเสน้  
  Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; integration and 
its applications, matrix and system of linear equations 
 
 



934-380  ชีวสถิต ิ 3((2)-2-5)  
  Biostatistics 
  แนวคิดเก่ียวกบัชีวสถิติ ชนิดของขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงทางสถิติ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ขอ้มูลแจงนบั สหสัมพนัธ์
และการถดถอย สถิติศาสตร์แบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอ
และการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  Concepts of biostatistics; type of data and data collection; descriptive statistics; sampling distribution; 
parameter estimation and hypothesis testing; analysis of variance; categorical data analysis; correlation and regression; non-
parametric statistics; application of computer program for data analysis; data presentation; and data interpretation 
 
937-011  เคมพืี้นฐำน 3(3-0-6) 
  Basic Chemistry 
  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี ปริมาณสารสัมพนัธ์ สสารและสถานะของสสาร สารละลาย 
สมบติัของสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์              
  Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; matter and state of matter; 
properties of solutions; thermodynamic chemistry; chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base equilibrium; 
electrochemistry; nuclear chemistry 
 
937-012  ปฏิบัตกิำรเคมพืี้นฐำน 1(0-3-0) 
  Basic Chemistry Laboratory 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 937-011 เคมีพ้ืนฐาน หรือเรียนควบคู่กนั  
                 เลขนัยส าคัญ  เคร่ืองตวงและความแม่น การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์               
การหาน ้ าหนกัโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี การหาค่าพีเอชของสารละลาย
กรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี  
              Significant figure; volumetric glassware and precision; separation of solid from liquid; stoichiometry; 
molecular weight determination by freezing-point depression; thermochemistry; pH determination of acid-based solution; 
buffer solution; chemical equilibrium; electrochemistry 
 
937-013  เคมอีนิทรีย์ 3(3-0-6)  
  Organic Chemistry 
  โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยา
พ้ืนฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์                
  General structures and properties of organic compounds; classification, nomenclature, and basic chemical 
reactions of organic compounds; polymers  
 
937-018  ชีวเคมพืี้นฐำน 3(2-3-4)  
  Basic Biochemistry 
  โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึม     
ท่ีส าคญัในสัตว ์พืช และจุลินทรีย ์ความส าคญัของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมนและมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้



  Bimolecular structure and function; enzymatic reactions; metabolism of animal, plant and microorganism; 
roles of vitamins, minerals and hormone; laboratory experiments related to the lecture topics 
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