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รูปแบบการศึกษาของหลักสตูร 

หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2  เป็นหลักสูตร 2 ปี ส าหรับผู้ศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ให้เลือกศึกษาตามความ
สนใจของผู้เรียน คือ 

1. กลุ่มวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม (Environmental Health) 
2. กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
3. กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics) 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) อาชีพด้านกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความสามารถ ดังนี้ 
1. ผู้ช านาญการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบทางด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
2.  นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ที่เกี่ยวข้องกับการท ากระบวนการวิจัย

วิเคราะห์ ประยุกต์ทฤษฎีเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาใช้ในงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. นักนโยบาย แผนงาน โครงการ และผู้ประเมินผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในทุกระดับ 



4. ที่ปรึกษา วิทยากรการฝึกอบรมพัฒนาร่วมมือแบบสหวิชาชีพในการพัฒนาวิชาการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

5.  ผู้ประกอบวิชาชีพการควบคุมการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม (EIA) ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน กากของเสียอุตสาหกรรม ของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พ.ศ. 2554 

2) อาชีพด้านกลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความสามารถดังนี้ 

1. นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ.2554  

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ และผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถาน 
ประกอบการตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 

3) อาชีพด้านกลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความสามารถ 
ดังนี้ 

1. นักวิจัย หรือนักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ในสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร 
โรงพยาบาล 

2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกก าลังกาย บริษัท
ผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 

3. ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริม
สุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพการควบคุมด้านอาหาร การก าหนดอาหารและโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พ.ศ. 2554 

5. อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอาหารและโภชนาการ หรืออาหารเพื่อสุขภาพ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 

ระบบการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (บาท) 
ในเวลาราชการ 40,000 

นอกเวลาราชการ 60,000 
 
รายวิชาในหลักสูตร 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ส าหรับนิสิต ที่จะเรียนกลุ่มวิชาอาชีว อนามัยและ
ความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาที่ก าหนดหรือให้อยู่



ดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย และความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
1419 501 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม * 

Industrial Hygiene 
3(2-2-5) 
 

1419 502 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  * 
Industrial Safety 

3(3-0-6) 
 

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
หมวดวิชาแกน             จ านวน 10 หน่วยกิต 

1419 101  
 

วิทยาการระบาดประยุกต์ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
Applied Epidemiology for Health Science 

3(3-0-6) 

1419 102 ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Biostatistics for Health Sciences 

3(3-0-6) 

1419 103 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในงานเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย 
Research Methodology in Health and Safety Technology 

3(3-0-6) 

1419 104 สัมมนาทางเทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย 
Seminar in Health and Safety Technology 

1(1-0-2) 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
ก าหนดให้เรียนรายวิชาเฉพาะสาขาในแต่ละกลุ่มวิชา    จ านวน 14 หน่วยกิต 

(1) วิชาเฉพาะสาขา ส าหรับนสิิตกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
1419 201 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพอากาศ 

Air Quality Management Technology 
3(3-0-6) 

1419 202 เทคโนโลยีการจัดหาน้ าสะอาดและการบ าบัดน้ าเสีย 
Technology in Water Supply and Wastewater Treatment 

3(3-0-6) 

1419 203 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเสี่ยง 
Environmental Toxicology and Risk Management 

3(3-0-6) 

1419 204 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ 
Applied Enviromental Management System 

3(3-0-6) 

1419 205 การสุขาภิบาลสถานประกอบการและสถานบริการ 
Sanitation of Establishments and Service Establishments 

2(2-0-4) 
 

 
(2) วิชาเฉพาะสาขา ส าหรับนสิิตกลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and 
Safety) 
1419 206 อาชีวอนามัยและความปลอดภยัประยุกต์ 3(3-0-6) 



Apply for Occupational Health and Safety  
1419 207 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ

กฎหมายด้านแรงงาน 
Occupational Health and Safety and Working Environment and 
Labor Law 

3(3-0-6) 

1419 208 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
Risk Assessment 

3(3-0-6) 

1419 209 การประยุกต์เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Application of Technology in Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 
 

1419 210 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านอาชวีอนามัย 
Occupational Health Sampling and Analysis 

2(2-0-4) 

(3) วิชาเฉพาะสาขา ส าหรับนสิิตกลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics) 
1419 211  การประเมินทางโภชนาการข้ันสงู 

Advanced Nutritional Assessments 
3(2-2-5) 

1419 212 การก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด  
Dietetics and Nutritional Therapy 

3(3-0-6) 

1419 213 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหารข้ันสูงAdvanced Food 
Safety and Sanitation  

3(2-2-5) 

1419 214 โภชนาการชุมชนขั้นสูง 
Advanced Community Nutrition  

3(3-0-6) 

1419 215 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางโภชนาการ    
Current Topics in Nutrition 

2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาเลือก เลือกเรียนกลุ่มวิชาฯ ไม่น้อยกว่า     จ านวน 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรีส าหรับนสิิตกลุ่มวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) กลุ่มวิชาอาชวีอ

นามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) และกลุ่มกลุ่มวชิาโภชนศาสตร์และการก าหนด
อาหาร (Nutrition and Dietetics) เลือกเรียนกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว ที่เป็นวิชาบังคับของสาขาอื่น หรือจากรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1419 301  อนุกรมมาตรฐานดา้นอนามัยสิง่แวดล้อม 

Series of Environmental Health Standard 
3(3-0-6) 

1419 302 การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ 
Environmental and Health Risk Assessment 

3(3-0-6) 

1419 303 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ 
Applied Environmental Remediation 

3(3-0-6) 



1419 304 การระบายอากาศประยุกต์   
Application of Ventilation 

3(3-0-6) 

1419 305 อาชีวเวชศาสตร์ พิษวิทยาและการยศาสตร ์
Occupational Medicine, Toxicology and Ergonomics 

3(3-0-6) 

1419 306 การจัดการความปลอดภัยในระบบจัดเก็บและขนสง่ 
Safety Management in Storage and Transportation Systems 

3(3-0-6) 

1419 307 พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
Safety Behaviors 

3(3-0-6) 

1419 308 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
Health Risk Assessment 

3(3-0-6) 

1419 309 ระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
Environmental Quality Management System Occupational 
Health and Safety 

3(3-0-6) 

1419 310 พันธุศาสตร์การระบาดและชีวสารสนเทศทางโภชนวิทยา  
Epi-Genetics and Bioinformatics in Nutrition                       

3(3-0-6) 

1419 311 สารอาหารรองและเมตาบอลิซมึที่เก่ียวข้องกับพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน  
Micro-Nutrients and Metabolism Related Immunopathology   

3(3-0-6) 

1419 312 นวัตกรรมอาหารเชิงหน้าที่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
Functional Food Innovation and Nutritional Product 
Development 

3(3-0-6) 

1419 313  การดัดแปรอาหาร      
Dietary Modification  

3(3-0-6) 

1419 314 การฝึกปฏิบัติงานดา้นโภชนคลนิิกและการก าหนดอาหาร  
Practicum  in Clinical Nutrition and Dietetics 

3(3-0-6) 

1419 315 การดูแลสุขภาพ การป้องกันและการตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ โรคและการ
บาดเจ็บที่พบบ่อยด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย     จ านวน 12 หน่วยกิต 
1419 499         วิทยานพินธ ์  

Thesis 
12 หน่วยกิต 

 
 
 



แผนการศึกษา  หลักสูตรศึกษาเต็มเวลา 2 ปี ทั้งระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลา
ราชการ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
หมวด 

วิชาแกน 
1419 101 
 

วิทยาการระบาดประยุกต์ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
Applied Epidemiology for Health Science 

3(3-0-6) 

 1419 102 ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Biostatistics for Health Sciences 

3(3-0-6) 

 1419 103 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในงานเทคโนโลยีทางสุขภาพและ
ความปลอดภัย 
Research Methodology in Health and Safety 
Technology 

3(3-0-6) 

 1419 104 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
Health Science Seminar 

1(1-0-2) 

หมวดวิชา
เฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Health) 

 1419 201          เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพอากาศ 
Air Quality Management Technology 

3(3-0-6) 

หมวดวิชา
เฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(Occupational Health and Safety) 

 1419 206          อาชีวอนามัยและความปลอดภยัประยุกต์ 
Apply for Occupational Health and Safety  

3(3-0-6) 

หมวดวิชา
เฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร  
(Nutrition and Dietetics) 

 1419 211 การประเมินทางโภชนาการข้ันสงู                                                         
Advanced Nutritional Assessments 

3(2-2-5) 

  รวม 13 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

หมวดวิชา
เฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Health) 



หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
 1419 202 เทคโนโลยีการจัดหาน้ าสะอาดและการบ าบัดน้ าเสีย 

Technology in Water Supply and Wastewater 
Treatment 

3(3-0-6) 

 1419 203 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเสี่ยง 
Environmental Toxicology and Risk Management 

3(3-0-6) 

 1419 204 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ 
Applied Environmental Management System 

3(3-0-6) 

 1419 205 การสุขาภิบาลสถานประกอบการและสถานบริการ 
Sanitation of Establishments and Service 
Establishments 

2(2-0-4) 

  รวมวิชาเฉพาะสาขา 11 
หมวดวิชา
เฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety) 

 1419 207 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และกฎหมายด้านแรงงาน 
Occupational Health and Safety and Working 
Environment and Labor Law 

3(3-0-6) 

 1419 208 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
Risk Assessment 

3(3-0-6) 

 1419 209 การประยุกต์เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
Application of Technology in Occupational Health 
and Safety 

3(3-0-6) 

 1419 210 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านอาชวีอนามัย 
Occupational Health Sampling and Analysis 

2(2-0-4) 

  รวมวิชาเฉพาะสาขา 11 

หมวดวิชา
เฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร  
(Nutrition and Dietetics) 

 1419 212 การก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด      
Dietetics and Nutritional Therapy 

3(3-0-6) 

 1419 213 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหารข้ันสูง 
Advanced Food Safety and Sanitation  

3(2-2-5) 



หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
 1419 214 โภชนาการชุมชนขั้นสูง 

Advanced Community Nutrition     
3(3-0-6) 

 1419 215 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางโภชนาการ    
Current Topics in Nutrition 

2(2-0-4) 
 

  รวมวิชาเฉพาะสาขา 11 
หมวดวิชา
เลือกเสร ี

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)   
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics) 

รายวิชาเลือก Xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
  รวม 14 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

หมวดวิชา
ประสบการณ์
การวิจัย 

1419 499 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

3 

  รวม 3 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
หมวดวิชา
ประสบการณ์ 
การวิจัย 

1419 499 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

9 

  รวม 9 
 

 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
         หมวดวิชำปรับพื้นฐำน (ไม่นับหน่วยกิต) ส ำหรับนิสิตที่ไม่มีพ้ืนฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและ 

ควำมปลอดภัย หรือสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชำอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
 
1419 501 สุขศำสตร์อุตสำหกรรม 3(2-2-5)   
 Industrial Hygiene 
                    ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสุขศำสตร์อุตสำหกรรม องค์ประกอบและควำมส ำคัญของ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนปัญหำ และอันตรำยจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทำงสุขศำสตร์ (ทั้งด้ำน
กำยภำพเคมีชีวภำพและจิตวิทยำสังคม) ที่มีผลกระทบต่อสุขภำพควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหลักกำร
ส ำรวจปัญหำทำงสุขศำสตร์อุตสำหกรรม โดยกำรสังเกตและกำรใช้เครื่องมือทำง   สุขศำสตร์อุตสำหกรรม
ประเภทต่ำงๆ หลักกำรประเมิน และหลักกำรควบคุมอันตรำยมำตรฐำนด้ำน   สุขศำสตร์อุตสำหกรรม 
                    Fundamental concepts of industrial hygiene, components of various working 
environments Working environment factors (physical, chemical, biological and the social 
psychology) affecting to health, safety and environment. This course emphasizes the survey, 
recognition and evaluation of working environmental hazards.  Industrial hygiene 
measurements are practiced.  Principle of evaluation and hazard control methodology, 
industrial hygiene standard  
 
1419 502 หลักควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety 
                    พ้ืนฐำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน สำเหตุ ธรรมชำติกำรเกิดอุบัติเหตุ อุบัติกำรณ์ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย กำรบันทึกรำยงำนกำรบำดเจ็บ กำรประเมินควำมถี่และควำม
รุนแรงกำรบำดเจ็บ หลักกำรป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ  กำรตรวจควำมปลอดภัย กำรวิเครำะห์งำนเพ่ือ
ควำมปลอดภัย กำรส่งเสริมควำมปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัย โครงกำรควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมด้ำนวิศวกรรมเคมี อุตสำ
หกำร เครื่องกล ไฟฟ้ำ โยธำ มำใช้ประโยชน์ในกำรควบคุมสภำพแวดล้อมในงำนอุตสำหกรรม กำรควบคุม
อันตรำยที่แหล่งก ำเนิด ที่ทำงผ่ำน เทคนิคเฉพำะในกำรควบคุมเสียง ควำมสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง แสงสว่ำง 
ควำมร้อน กำรควบคุมมลพิษ อำกำศภำยในอำคำรส ำนักงำน โรงพยำบำล 
                   Fundamentals of safety at work, causes and nature of accident, incident, 
evaluation of safety practices, injury records, assessment of frequency and severity of injury, 
principle of prevention and control of accidents, safety inspection, job safety analysis, safety 
promotion, personal protective equipment, safety committee, safety program in workplace. 
Basic concepts of various engineering fields, chemical, industrial, mechanic, electric, 
construction engineering to be beneficial in environmental control of industrial work, control 
of hazards at the source, path, special technique in control of noise, vibration, dust, light, 
heat, control of air pollutants in office building, hospitals                 



 

ก. หมวดวิชำแกน                    จ ำนวน 10 หน่วยกิต 
1419 101 วิทยำกำรระบำดประยุกต์ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ  3(3-0-6) 
 Applied Epidemiology for Health Science 
                    ประยุกต์หลักการวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค 
ลักษณะการเกิดและการกระจายของโรค การใช้ เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค                      
การปรับอัตรา การคัดกรองโรคและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ การวัดความถี่
ของการเกิดโรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่อการระบาด การวิเคราะห์ความไวและความจ าเพาะ การประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางวิทยาการระบาดมาใช้ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรค โรคจากการประกอบอาชีพ และ
การด าเนินการป้องกันโรคระบาดภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศในการควบคุมป้องกันโรค และเพ่ิมขีดความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ในระบบ
แอนดรอย และไอโอเอสส าหรับภาคประชาชนในการใช้งานด้านการป้องกันโรค 
                    Apply principles, epidemiologic methods, nature and component of diseases, 
the distributions and determinants of disease, epidemiological measurement, adjusted rate, 
screening and investigation, analytical epidemiology, measures of disease frequency, 
measures of factors association with outbreak, sensitivity and specificity analysis, apply 
epidemiological data for planning of disease prevention and control and disease and 
occupational disease  prevention and control under One Health concept, apply modern 
technology such as geographic information system for disease prevention control and 
increase the capability of the application in the android system and IOS for the public sector 
in disease prevention applications. 
 
1419 102 ชีวสถิติทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 3(3-0-6) 
 Biostatistics for Health Sciences 

         ชีวสถิติที่ใช้ในงำนวิจัยทำงทำงเทคโนโลยีสุขภำพและควำมปลอดภัย ระเบียบวิธีกำรทำง
สถิติขั้นสูง สถิติเชิงพรรณนำ สถิติเชิงอนุมำน กำรแจกแจงทำงสถิติ กำรทดสอบสมมติฐำน  กำรประมำณ
ค่ำ กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ กำรเปรียบเทียบข้อมูล กำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์กำรถดถอย กำรวิเครำะห์โลจิสติก สถิติศำสตร์ไม่อิงพำรำมิเตอร์ กำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูล และเลือกใช้สถิติส ำหรับแบบงำนวิจัยต่ำงๆ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอและกำรแปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
                   Biostatistics for technology of health and safety research, advance statistical 
methods, descriptive statistics, inferential statistics, samplings distribution, hypothesis 
testing, parameter estimation, sample size calculation, correlation and regression analysis, 
comparing variables, risk measurement, Regression analysis, logistic regression analysis, non-
parametric statistics, statistical packages for data analysis and selection of statistics for 



various research, using computer program for data analysis, data presentation and data 
interpretation 

 
1419 103 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยในงำนเทคโนโลยีทำงสุขภำพและควำม

ปลอดภัย 
3(3-0-6) 

 Research Methodology in Health and Safety Technology 
                    ลักษณะทั่วไปของหลักกำรวิจัยเชิงปริมำณขั้นสูง กำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรวิจัยแบบ
ผสมผสำน กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร กำรวิจัยและพัฒนำ กำรก ำหนดค ำถำมกำรวิจัย กำรทบทวนวรรณกรรม 
รูปแบบกำรวิจัย กำรก ำหนดประชำกร ตัววัดผลและเครื่องมือในกำรวัดผล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  กำร
วำงแผนวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล กำรวำงแผนในเรื่องเวลำ งบประมำณ กำรพิจำรณำทำงด้ำน จริยธรรม 
กำรเขียนข้อเสนอโครงกำร และวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพและกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพและควำมปลอดภัย 
                   Definition and general characteristics of advanced quantitative research, 
qualitative research, Mixed methods, Action research, research and development, 
Formulation of research questions, literature reviews, study designs, determination        of 
study populations, outcome measure and measurement, methods of data collection, plan 
for analysis and presentation, plan for time and budget, ethical consideration, research 
proposal writing, and qualitative research method and application knowledge of technology 
for health and safety works 
 
1419 104 สัมมนาทางเทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย 1(1-0-2) 
 Seminar in Health and Safety Technology 
                    กำรน ำเสนอและอภิปรำยหัวข้อที่น่ำสนใจทำงด้ำนเทคโนโลยีสุขภำพ และควำมปลอดภัย
ในระดับปริญญำโท 
                    Presentation and discussion on interesting topics in technology of health and 
safety for the Master Degree 

 
ข.  หมวดวิชำเฉพำะสำขำ        จ ำนวน 14 หน่วยกิต 

      ให้เลือกศึกษำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจำกกลุ่มวิชำดังต่อไปนี้ 
  

รำยวิชำเฉพำะสำขำ กลุ่มวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม(Environmental Health) 
 

1419 201 เทคโนโลยีกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ   3(3-0-6) 
 Air Quality Management Technology 
                    แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศ กำรแพร่กระจำยของสำรมลพิษทำงอำกำศในบรรยำกำศ 
แบบจ ำลองคุณภำพอำกำศ กำรจัดท ำบัญชีกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงอำกำศข้ำมแดน 
ผลกระทบของมลพิษทำงอำกำศต่อคุณภำพชีวิต เทคโนโลยีและมำตรกำรในกำรจัดกำรและควบคุมมลพิษ
ทำงอำกำศ ร่วมถึงโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่แพร่ระบำดทำงอำกำศ เช่น COVID-19 



                     Air pollution emission sources, air pollution dispersion in the atmosphere, air 
quality model, air pollutant emission inventory, transboundary air pollution, effects on 
quality of life, technology and mitigation measure for air pollution control and management 
including emerging and re – emerging disease such as COVID-19 that spread through the air, 
such as COVID-19 
 
1419 202 เทคโนโลยีกำรจัดหำน้ ำสะอำดและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย     3(3-0-6) 
 Technology in Water Supply and Wastewater Treatment 
                    ลักษณะของน้ ำสะอำด กำรพัฒนำแหล่งน้ ำจืดเพ่ือเป็นแหล่งน้ ำส ำหรับกำรอุปโภคและ
บริโภค กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำ มำตรฐำนน้ ำดื่มน้ ำใช้ แหล่งก ำเนิดน้ ำ
เสีย กำรรวบรวมและกำจัดทั้งในเขตเมืองและชนบท เทคโนโลยีกำรบ ำบัดน้ ำเสียทำงกำยภำพ เคมี และ
ชีวภำพ กรอบแนวคิดกำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสียกำรก ำจัดสลัดจ์ 
                       Characteristic of clean water, water supplying for use and consume, water 
treatment, water quality surveillance, water quality standards, source of wastewater, 
collection method and disposal of wastewater in urban and rural, technology for physical, 
chemical and biological wastewater treatment, conceptual design of domestic wastewater 
treatment, control of wastewater treatment system, sludge disposal 
 
1419 203 พิษวิทยำสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Environmental Toxicology and Risk Management 
                    หลักกำรทั่วไปทำงพิษวิทยำ แหล่งก ำเนิด ลักษณะ กลไกกำรเกิดพิษ กำรรับสัมผัส                      
กำรแพร่กระจำย ค่ำมำตรฐำนและกำรประเมินระดับ อันตรำยและควำมเสี่ ยง  กำรควบคุม                      
กำรป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับสำรพิษ ร่วมถึงพิษจำกเชื้อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ เช่น COVID-19  
เทคโนโลยีในกำรบ ำบัดและก ำจัด สำรพิษ กฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง    

          Principles of environmental toxicology, sources characteristics and 
mechanism of toxicology, exposure, distribution, chemical safety standard and evaluation 
of hazards, controlling, preventing and helping people from poisoning including poisoning 
from emerging and re-emerging pathogens such as COVID-19, technologies in toxic treatment 
and disposal, related laws and regulations 

 
1419 204 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 Applied Environmental Management System 
                   ปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อม กำรแพร่กระจำยในสิ่งแวดล้อมของเชื้อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ 
เช่น COVID-19 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม และมลภำวะที่มีต่อสุขภำพ
อนำมัย กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ คำร์บอนฟุตพริ้นท์ เทคโนโลยีสะอำด 
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ บทบำทและโครงสร้ำงขององค์กร นโยบำยและแผนพัฒนำสิ่งแวดล้อมของชำติ กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 



          Current environmental problems and crisis, environmental spread of 
emerging and re-emerging pathogens such as COVID-19, climate change, environmental 
impact and pollution on health, the use of technology in environmental management, 
water footprint, carbon footprint, clean technology, life cycle assessment, organizational 
role and structure, policy and national environmental plan, sustainable development 

 
1419 205 กำรสุขำภิบำลสถำนประกอบกำรและสถำนบริกำร 2(2-0-4) 
 Sanitation of Establishments and Service Establishments 
                    ควำมหมำย ควำมส ำคัญและขอบเขตของสถำนประกอบกำรและสถำนบริกำร หลักกำร
และวิธีกำรสุขำภิบำล กำรควบคุมและป้องกันโรค อำทิ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ เช่น COVID-19 รวมทั้ง
อันตรำยจำกสถำนประกอบกำรและสถำนบริกำร ตลอดจนกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือฝึกอบรมผู้ประกอบกำร
และพนักงำนของสถำนบริกำร 

               Definition, importance and scope of sanitation in service establishment areas, 
principles and methods of sanitation, disease control and prevention, e.g.  emerging and re 
– emerging disease such as COVID-19, hazards from service establishments, project training 
for entrepreneurs and receptionists 
 

รำยวิชำเฉพำะสำขำ กลุ่มวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
(Occupational Health and Safety) 

 
1419 206 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยประยุกต์ 3(3-0-6)   
 Apply for Occupational Health and Safety 
                           กำรประยุกต์งำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ควำมหมำย ควำมส ำคัญ 
องค์ประกอบและแนวคิดของงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย กำรตระหนัก กำรประเมิน และกำร
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน พิษวิทยำและเออร์โกโนมิกส์ กำรระบำยอำกำศเพ่ือลด/ป้องกันอันตรำย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอันตรำยจำกเชื้อโรคที่แพร่ระบำดทำงอำกำศ เช่น COVID-19 ตอบโต้เหตุฉุกเฉินสำเหตุ
ของกำรเกิดอุบัติเหตุ ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุ อัคคีภัย กำรป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรและไฟฟ้ำ กำร
เฝ้ำระวังสุขภำพและสิ่งแวดล้อม กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย  กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
                    Apply of occupational health and safety, meaning, important, element and 
theory of occupation health and safety, recognition, assess and control environment for 
working, toxicology and ergonomic, ventilation to reduce/prevent danger especially the 
danger of airborne diseases such as COVID-19, emergency responses, loss of accident, 
conflagration, prevention accident for mechanic and electric, prevention in health and 
environment, risk assessment, management of occupational health, occupational health 
and safety law  
    
 



1419 207 กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน และกฎหมำยด้ำนแรงงำน 

3(3-0-6)   

 Occupational Health and Safety and Working Environment and Labor 
Law 

                    กฎหมำยทั่วไป กระบวนกำรออกกฎหมำย หลักเกณฑ์ของกฎหมำยสำธำรณสุข กำรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม กฎหมำยควบคุมวัตถุมีพิษ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กฎหมำย
เกี่ยวกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้ประกอบกำรในงำนอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม เกษตรกรรม
และสำขำอ่ืนๆ กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำนทั่วไป แรงงำนหญิงและเด็ก กองทุนเงินทดแทน 
พระรำชบัญญัติโรงงำน หลักเกณฑ์ในกำรออกกฎหมำยสำกล กำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศที่ก ำลังพัฒนำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว ประยุกต์หลั กกำรบริหำรงำน
สำธำรณสุขไปเข้ำสู่งำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หลักกำรในกำรวำงแผนงำนอำชีวอนำ
มัย กำรบริกำร อำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำร บทบำทและหน้ำที่ขององค์กำรของรัฐบำล หน่วยงำน
เอกชน องค์กำรสำกลที่เกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัย กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยของผู้
ประกอบอำชีพในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก 
                    General law, issue processes of law, principle of public health law, 
environment protection law, Hazardous Substance Act, National Environmental  Quality Act, 
occupational health law of worker, industrial, commercial, agriculture, etc., general labor 
law, woman and child labor law, capital recompense foundation, factory law, principle of 
international law issue, comparative study of safety law between developing country and 
developed country. Application of public health administration principles towards 
occupational health, safety and environment. Principles in occupational health planning, 
occupational health services in factories, role and functions of governmental organizations, 
private sectors, international organization related to occupational health, in occupational, 
safety management of occupationists in large, medium and small industries  
 
1419 208 กำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  3(3-0-6) 
 Risk Assessment 

ประเภทควำมเสี่ยงต่ำงๆ หลักกำร เทคนิคและวิธีกำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงของ
อุบัติภัยร้ำยแรงในงำนอุตสำหกรรมอำทิ เช่น  WHAT IF, HAZOP, FTA, FMEA หรือ ETA เป็นต้น กำร
ประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพอนำมัย ได้แก่ กำรประเมินแหล่งก ำเนิดมลพิษ กำรประเมินกำรแพร่ระบำด
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ เช่น COVID-19 กำรบ่งชี้ควำมเป็นอันตรำย กำรประเมินควำมเป็นพิษและ
กำรได้รับสัมผัส กำรอธิบำยลักษณะควำมเสี่ยง และกำรวำงแผนในกำรควบคุมและป้องกันควำมเสียหำย
จำกอุบัติภัยร้ำยแรงต่ำง ๆ กำรประยุกต์ใช้หลักกำรและน ำระบบควำมปลอดภัยมำใช้ในงำนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรลดอันตรำยหรือควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  ควำมหมำย 
สำเหตุ และแหล่งก ำเนิดอัคคีภัยควำมเสียหำยและอันตรำยจำกอัคคีภัย เคมีของไฟและกำรสันดำป กำร
เกิดปฏิกิริยำลูกโซ่ กำรป้องกันและกำรควบคุมอัคคีภัย มำตรฐำนระบบป้องกันอัคคีภัย อำคำรและกำรทน
ไฟ กำรบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันอัคคีภัย กำรระงับอัคคีภัย กำรใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น ระบบ



สัญญำณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อย่ำงอัตโนมัติ ระบบควบคุมควันไฟ กำรวำงแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย กำรฝึกหนีไฟ กำรวำงแผนฉุกเฉิน กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันอัคคีภัย 

Risk categories, principles, techniques, and methods of risk assessment of 
severe accident and emergency in industries; including WHAT IF, Hazard and Operability 
Studies (HAZOP)  Fault Tree Analysis (FTA) , Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) , and 
Event Tree Analysis ( ETA) , health risk assessment such as assessing pollution sources, 
assessing the spreas of emerging and re -  emerging disease such as COVID-19, hazardous 
indicators, toxicity and exposure assessment, hazardous characterization, and planning to 
control and prevent damage from disaster, application of principles and safety systems in 
risk management, control and minimization of hazard or risk according to international 
standards; definitions, causes, and sources of fire, damage and danger from conflagration, 
chemistry of fire, flame, chain reaction occurrence, fire prevention and control, standard 
protection system, building and fireproofing, fire prevention management, suppression of 
fire, using chemical fire extinguisher, warning signal system, the automatic fire detection 
equipment, smoke control system, fire prevention and control planning, fire escape training, 
emergency planning, fire prevention laws 

 
1419 209 กำรประยุกต์เทคโนโลยีในงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 3(3-0-6)   
 Application of Technology in Occupational Health and Safety 
                    ศึกษำ วิเครำะห์บทบำท ควำมส ำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีในงำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย กำรผสมผสำนเทคโนโลยีเข้ำกับองค์ประกอบและหลักกำรท ำงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย กำรประยุกต์ใช้และกำรแก้ปัญหำด้วยกระบวนกำรเทคโนโลยีในงำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย เช่น กำรควบคุมและกำรป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
                   Role analysis, importance of technology elements in occupational health and 
safety Integration of technology with elements and principles of occupational health and 
safety. Application and problem solving with technology processes in occupational health 
and safety such as control and prevention of emerging and re - emerging disease 
       
1419 210 กำรเก็บและวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงด้ำนอำชีวอนำมัย 2(2-0-4)   
 Occupational Health Sampling and Analysis 
                    หลักกำรและวิธีประเมินสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน เช่น กำรประเมินควำมร้อน แสง เสียง 
และควำมสั่นสะเทือน รวมถึงกำรประเมินอันตรำยจำกกำรติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ กำรเก็บตัวอย่ำง
สำรเคมีในอำกำศ หลักกำรในกำรวิเครำะห์และ กำรแปลผล กำรตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนกำร
ประเมินอันตรำยต่อสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน จำกกำรสัมผัสสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
                    Principles and methods of working environment evaluation: heat, light, noise, 
and vibration including the hazards of emerging and re -  emerging infections, sampling of 
chemicals in the air, principles of sample analysis and interpretation of working environment 
measurement, evaluation of worker's health in relation to exposure of working environments  



        
รำยวิชำเฉพำะสำขำ กลุ่มวิชำโภชนศำสตร์และกำรก ำหนดอำหำร (Nutrition and 

Dietetics) 
 
1419 211 กำรประเมินทำงโภชนำกำรขั้นสูง                                                               3(2-2-5) 
 Advanced Nutritional Assessments 
          กำรพัฒนำเครื่องมือ แนวทำง และค่ำอ้ำงอิงในกำรประเมินทำงโภชนำกำรเชิงปริมำณและ
คุณภำพ กำรประเมินควำมเพียงพอของสำรอำหำรในระดับบุคคล รำยกลุ่ม และชุมชน            กำร
ประเมินกำรบริโภคในกลุ่มอำยุและสภำวะต่ำง ๆ รวมถึงภำวะกำรติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ กำร
ประเมินทำงกำยและกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของร่ำงกำย กำรวิเครำะห์ค่ำชีวเคมี กำรตรวจทำงคลินิก 
และเทคนิคกำรตรวจสอบทำง   ชีวโมเลกุลส ำหรับกำรประเมินทำงโภชนำกำร กำรประมวลผลภำวะ
โภชนำกำรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์และสถิติส ำหรับกำรควบคุมคุณภำพและ
กำรแปลผล กำรวัดควำมคลำดเคลื่อน ควำมถูกต้อง และควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
ทำงโภชนำกำร  
                   Development of quantitative and qualitative nutritional assessment tools, 
guidelines and dietary reference values, evaluation of nutrient adequacy for individuals, 
groups and communities, dietary assessment for specific age groups and conditions including 
the condition of emerging and re -  emerging infections, anthropometric assessment and 
body composition analysis, biochemical, clinical assessment and molecular biological 
techniques for nutritional assessment; computer- analyzed nutrient profiles; Mathematical 
model and statistical for quality assurance; data interpretation, measurement errors, validity 
and reproducibility in dietary assessments 
 
1419 212 กำรก ำหนดอำหำรและโภชนบ ำบัด       3(3-0-6) 
 Dietetics and Nutritional Therapy                                                  

         ชีวเคมีแบบองค์รวมของสำรอำหำรและเมตำบอลิซึมกับควำมสัมพันธ์ทำงคลินิก หลักกำร
ก ำหนดอำหำร: รำยกำรอำหำรแลกเปลี่ยน กำรให้อำหำรและกำรดัดแปลงสำรอำหำร -พลังงำนเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพำะ กำรให้อำหำรทำงสำยให้อำหำรและหลอดเลือดด ำ อันตรกิริยำของอำหำรและยำ/
สมุนไพร หลักกำรให้โภชนบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและวิกฤติ  ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ กำรให้
ค ำแนะน ำและ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนโภชนำกำร แนวคิดกำรก ำหนดอำหำรในระดับชุมชน 
นวัตกรรมอำหำรเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพ 

         Integrated biochemistry of nutrients and metabolisms in clinical related, 
principles of dietetics:  food exchange lists, diet administration and dietary- energy 
modification for specific purposes, enteral – and parenteral nutrition for supportive nutrition, 
food and drugs/herbs interactions, principles of nutritional therapy for chronic diseases and 
critical ills, emerging and re -  emerging disease, nutritional counseling and behavioral 
modification, concepts in community dietetics, and food innovations for health promotion 

 
 
 



1419 213 ควำมปลอดภัยของอำหำรและกำรสุขำภิบำลอำหำรขั้นสูง         3(2-2-5) 
 Advanced Food Safety and Sanitation  

          ควำมปลอดภัยของอำหำรและกำรสุขำภิบำลกับสุขภำพของผู้บริโภค ควำมเป็นพิษของ
สำรพิษในอำหำร พิษวิทยำอำหำร กำรปนเปื้อน กำรแพร่เชื้อ/ติดต่อเชื้อโรคระบำด เช่น COVID-19 ใน
บริบทของสุขำภิบำลอำหำร และกำรเจือปนของวัตถุมีพิษในอำหำร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับกำรสุขำภิบำล
โรงงำนอำหำร  เทคนิคจ ำเป็นในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอำหำร (กำรคัดกรอง กำรทดสอบทำงจุล
ชีววิทยำ เคมีกำยภำพ และชีวโมเลกุล) สุขลักษณะในกำรผลิตอำหำร สุขลักษณะ และสุขอนำมัยส่วนบุคคล
ของบุคลำกรผู้ผลิตอำหำร สุขำภิบำลโรงงำนอำหำร กำรพัฒนำโปรแกรมด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ระเบียบ
วิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้องในกระบวนกำรผลิตอำหำร กำรวิเครำะห์และควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนกำรผลิต 
กฎหมำย และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับอำหำร 
                   Food safety and sanitation on consumer health, toxicity of food toxicants, 
food toxicology, contamination, transmission / contagious diseases such as COVID-19 in the 
context of food sanitation and adulteration of hazardous food additives, microorganisms 
significant to sanitation of food plant, essential techniques for evaluation of food safety 
( screening, microbiological, physicochemical and biomolecular examinations) , hygiene in 
food processing, hygiene and personal hygiene of food handler, sanitation of food industry, 
development of food sanitation program, good manufacturing practice ( GMP) , hazard 
analysis and critical control point (HACCP), food regulation and standards 
 
1419 214 โภชนำกำรชุมชนขั้นสูง                                                              3(3-0-6) 
 Advanced Community Nutrition     

         ปัจจัยก ำหนดสุขภำพและโภชนำกำรระดับชุมชน ปัญหำโภชนำกำรในประเทศก ำลังพัฒนำ 
กำรประเมินสถำนกำรณ์ทำงโภชนำกำรในชุมชนหรือกลุ่มประชำกรโดยกำรประยุกต์วิธีกำรประเมินภำวะ
โภชนำกำร ควำมสัมพันธ์ทำงนิเวศวิทยำชุมชนและพันธุศำสตร์โภชนำกำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
ค้นหำสำเหตุ แนวทำง  และกระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำโภชนำกำรในชุมชน: กำรส่งเสริมสุขภำพและ
โภชนำกำรเพ่ือป้องกันโรคต่ำงๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ ในระดับชุมชน กำรศึกษำควำมมั่นคง
ทำงอำหำร กำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยในชุมชน กำรจัดท ำแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ด้ำนโภชนำกำร
ชุมชน กำรติดตำมและประเมินโครงกำร กำรน ำระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำทำงด้ำนโภชนำกำร
ชุมชน   

          Determinants of health and nutrition in community levels, nutritional 
problems in developing countries, nutritional situation assessment in communities or 
populations by applied nutrition assessment methods, relations of community ecology and 
nutritional genetics, information technology for elucidation of causes, guidelines, and solving 
process in the community: nutritional health promotion and prevention for various deseases 
including emerging and re - emerging disease, food security, and promotion of food safety, 
making of nutritional strategies plans in community, monitoring and evaluating the project, 
applying research methodology in the study of community nutrition 

 
 
 



1419 215 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทำงโภชนำกำร         2(2-0-4) 
 Current Topics in Nutrition 
                       กำรค้นคว้ำและกำรทบทวนวรรณกรรมบทควำมตำมกระแส รวมถึงโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ ำเกี่ยวกับผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำกรและเศรษฐกิจของประเทศ กำรวิจำรณ์เพ่ือเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์เชิงวิทยำศำสตร์ น ำเสนอโดยปำกเปล่ำและวิพำกย์ควำมเข้ำใจในลักษณะกำรสัมมนำทำงด้ำน
โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 
                     Searching and reviews in current topics including emerging and re - emerging 
disease which affect people welfare and country economy, and discussion to be related to 
scientific relations, oral presentation and outstanding, seminar in nutritional sciences and 
dietetics.   

ค.   หมวดวิชำเลือกเสรี                                                (ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต) 
        ให้เลือกศึกษำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจำกกลุ่มวิชำดังต่อไปนี้ 

รำยวิชำเลือกกลุ่มวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม (Environmental Health) 
รำยวิชำเลือกกลุ่มวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
(Occupational Health and Safety) 
รำยวิชำเลือก กลุ่มวิชำ โภชนศำสตร์และกำรก ำหนดอำหำร  
(Nutrition and Dietetics) 

 
1419 301 อนุกรมมำตรฐำนด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Series of Environmental Health Standard 
                             ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และแนวคิดเก่ียวกับอนุกรมมำตรฐำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เช่น 
ISO 14000 ISO 9000 ISO 50000 GMP-HACCP TQM และ HA กำรจัดท ำระบบอนุกรมมำตรฐำน 
บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจประเมินระบบอนุกรมมำตรฐำน 

            Definition, importance and concept of series of environmental health 
standard:  ISO 14000 , ISO 9000 , ISO 50000 , GMP-HACCP, TQM and HA, preparation of 
standards related to environmental health, role and duty of relevant agency 

 
1419 302 กำรประเมินควำมเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 3(3-0-6) 
 Environmental and Health Risk Assessment 
                   หลักกำร ควำมส ำคัญ วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของมนุษย์ 
กำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงหรืออันตรำยจำกสำรพิษ กำรประยุกต์หลักกำรด้ำนพิษวิทยำและระบำดวิทยำต่อกำร
ประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบและควำมเสี่ยง กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
                    Principles, importance, environmental and health risk assessment methods, 
hazard identification, toxicology and epidemiology application for risk assessment, 
preventive and mitigation measures, related laws 
 
 
 



1419 303 กำรฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Environmental Remediation 

         หลักกำรของเทคโนโลยีกำรฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ประเภท ลักษณะ ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนที่
และกำรเปลี่ยนรูปของสำรที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ลักษณะของพ้ืนที่ที่ปนเปื้อน กำรวิเครำะห์และกำร
ประเมินพื้นที่ปนเปื้อน เทคโนโลยีกำรฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีทำงฟิสิกส์ เคมี และชีวภำพ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภำพของเทคโนโลยีกำรฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม กำรเลือกเทคโนโลยีกำรฟ้ืนฟูท่ีเหมำะสมในกำรบ ำบัดพ้ืนที่
ปนเปื้อน กำรออกแบบและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม 

         Principles for technologies of environmental remediation, classification, 
characteristics, transportation phenomena and transformation of contaminants, affected 
area analysis and assessment, Environmental remediation technologies using physical, 
chemical and biological process, factors affecting efficiency of environmental remedial 
technologies, choosing of remedial technologies for the contaminated treatment site, design 
and application of appropriate environmental remedial technologies 

 
1419 304 กำรระบำยอำกำศประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Application of Ventilation 
                   หลักกำรของกำรระบำยอำกำศที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม กำรระบำยอำกำศแบบเจือจำง แบบ
เฉพำะที่ ในที่อับอำกำศ ในอำคำร กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมในกำรคัดเลือกและออกแบบระบบ
ระบำยอำกำศ และกำรตรวจสอบระบบระบำยอำกำศ ระบบขจัดมลพิษอำกำศ ตำมลักษณะของงำนและ
โรงงำนอุตสำหกรรม กำรจัดระบบระบำยอำกำศที่เหมำะสมเฉพำะงำน กำรออกแบบสร้ำง ห้องปลอดเชื้อ
และฝุ่นละออง ห้องควำมดันลบ ห้องควำมดันบวก ห้องควบคุมควำมเร็วอำกำศแบบรำบเรียบ กำรควบคุม
กลิ่นและสำรระเหยอินทรีย์จำกระบบกำรท ำงำนและโรงงำนอุตสำหกรรม 
                    Principle of industrial ventilation:  general ventilation, local exhaust ventilation, 
confined space, indoor air, application of engineering knowledge for selection, design and inspection the 
ventilation systems and pollution control equipment depending on type of work and industry, design 
and placing specific ventilation system, microorganism and particulate control room, negative or positive 
control room, laminar flow control room, odor and volatile organic compounds (VOCs) from work place 
and industries 
 

1419 305 อำชีวเวชศำสตร์ พิษวิทยำและกำรยศำสตร์ 3(3-0-6) 
 Occupational Medicine, Toxicology and Ergonomics 
                    แนวคิดด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ในวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย สถำนกำรณ์โรคจำก
กำรประกอบอำชีพในประเทศไทย กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอำชีวเวชกรรมและเวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม อำกำร 
สำเหตุของโรคและกำรเกิดโรคเนื่องจำกกำรท ำงำนกลไกกำรท ำงำนของร่ำงกำยภำยใต้สภำวะแวดล้อมกำร
ท ำงำนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้ประกอบอำชีพ ตลอดจนแนวทำงกำรวินิจฉัยโรค   กำรป้องกันและ
ควบคุมที่เกิดจำกกำรท ำงำน หลักกำรของพิษวิทยำ ประเภทของสำรพิษ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณของ
สำรพิษที่เข้ำสู่ร่ำงกำย กลไกและปฏิกิริยำของร่ำงกำย ต่อสำรพิษ กลไกกำรก ำจัดสำรพิษออกจำกร่ำงกำย
ผลกระทบของสำรพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภำพอนำมัย กำรยศำสตร์ กลไกกำรท ำงำนของร่ำงกำยภำยใต้
สภำวะสิ่งแวดล้อมทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจในกำรท ำงำน ควำมสำมำรถและข้อจ ำกัดในกำรท ำงำนของ



มนุษย์อันเนื่องมำจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกร่ำงกำย กำรประเมินค่ำ    ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย
ควำมเครียดและควำมเมื่อยล้ำจำกกำรท ำงำน กำรท ำงำนเป็นกะ หลักในกำรสร้ำงสภำวะที่ถูกต้องในกำร
ท ำงำนกำรออกแบบอุปกรณ์และสถำนีงำนเพ่ือควำมปลอดภัย 
                    Concepts of occupational medicine of occupational health and safety, situations of 
occupational diseases in Thailand, laws related to occupational medicine and environmental medicine, 
symptoms and causes of work- related disease, body work mechanism under hazardous- working 
environment in occupational workers including diagnosis, prevention and control of work- related 
disease.  Principles of toxicology, types of toxicants, relationship between dose of toxicants exposing 
towards body, mechanism and body response towards toxicants, mechanism of excretion, and effects 
of toxic chemicals from environment related to health.  Mechanisms of human body under working 
environment in terms of physical and mental conditions, capabilities and limitations of human work due 
to internal and external factors, evaluation of body integrity, stress and fatigue from work and working 
in shifts. Principle of the right conditions in work, equipment design and work stations for safety 

 
1419 306 

 
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในระบบจัดเก็บและขนส่ง 

 
3(3-0-6) 

 Safety Management in Storage and Transportation Systems 
                    ลักษณะและควำมส ำคัญของกำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริกำร กลยุทธ์กำรเลือกท ำเลที่ตั้ง กลยุทธ์กำรวำงผังสถำนประกอบกำร กำรพยำกรณ์ กำรวำงแผนกำรผลิต
รวม กำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และกำรออกแบบงำน กำรจัดกำรสินค้ำคง
คลัง กำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักร
อุปกรณ์ บทบัญญัติและข้อบังคับทำงควำมปลอดภัยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรขนส่ง กำรด ำเนิน
มำตรกำรป้องกันและแก้ไข กำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรประเมินผล กำรควบคุมกำรผลิต กำรจัดเก็บ กำร
ล ำเลียงและกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  
                   Characteristics and significance of operation management; design of goods and service; 
location strategies; layout strategies; forecasting; aggregate planning; material requirement planning; 
human resource and job design; inventory management; quality management; safety management; 
machine and equipment maintenance.  Safety provisions and regulations relating to the operation of 
transport.  The measures taken to prevent and resolve, problem analysis and evaluation.  Control the 
production, storage, transportation and the transport of dangerous goods. Technology of environmental 
management 
 
1419 307 พฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  3(3-0-6) 
 Safety Behaviors 
                    หลักและทฤษฎีด้ำนลักษณะกำรกระท ำ กำรแสดงออก หรือพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ตลอดจนกำรจัดกำรปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  เช่น กฎระเบียบใน
กำรท ำงำนหรือนโยบำยที่มีส่วนที่จะมีส่วนท ำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมใน กำรปฏิบัติงำน 



                    Principles and theories in the manner of actions, expressions or behaviors of persons 
related to safety in various aspects of work performance Use of tools, machinery and equipment Working 
environment management as well as managing relevant factors such as work rules or policies that 
contribute to personal behavior 

 
1419 308 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ 

 
3(3-0-6) 

 Health Risk Assessment 
                    หลักกำรของกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ กำรชี้บ่งอันตรำย กำรประเมินควำมเป็น
พิษ กำรประเมินกำรสัมผัส และ กำรอธิบำยลักษณะควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนนิเวศวิทยำ กำร
รับรู้ควำมเสี่ยง กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
                    Principle of health risk assessment; hazard identification, toxicity assessment, exposure 
assessment, and risk characterization; ecological risk assessment; risk perception; risk communication and 
risk management 
 

1419 309 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ สิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

3(3-0-6) 

 Environmental Quality Management System Occupational Health and 
Safety 

                    แนวคิดและองค์ประกอบของระบบมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ ระบบกำรจัดอำชีวอนำ
มัยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ขั้นตอน และปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบ 
ข้อก ำหนดทั่วไป กำรจัดกำรระบบ กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบระบบกำรจัดกำร 
                   Concept and component of quality management, occupational health and safety, 
environment management system and objectives, procedures and main factors for system operation, 
general requirement and system management, monitoring and management system audit 
 

1419 310 พันธุศำสตร์กำรระบำดและชีวสำรสนเทศทำงโภชนวิทยำ        3(3-0-6) 
 Epi-Genetics and Bioinformatics in Nutrition                         

          วิทยำกำรระบำดของโรคท่ีเกิดจำกอำหำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกับภำวะโภชนำกำรกับกำร
เกิดโรคและพฤติกรรมกำรบริโภค อันตรำยจำกอำหำร: เชื้อก่อโรคโดยมีอำหำรเป็นสื่อและปรสิต กำร
ปนเปื้อนของสำรเคมีในอำหำร สำรพิษในอำหำร ยำฆ่ำแมลง และสำรก่อภูมิแพ้ พันธุศำสตร์ระดับเซลล์และ
ประชำกร: วัฏจักรของเซลล์ ดีเอ็นเอและกำรแสดงออกของยีนส์ จีโนมของมนุษย์  เทคนิคทำงชีววิทยำ
โมเลกุล: จีโนมมิกส์และโปรติโอมมิคส์ โปรแกรมและฐำนข้อมูลทำงชีวสำรสนเทศและกำรประมวลผล 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรได้รับสำรอำหำรหรือกำรเกิดโรคกับควำมบกพร่องที่มีต่อกำรแสดงออกของยีนส์ที่
สัมพันธ์กับพันธุศำสตร์สุขภำพมนุษย์  

         Epidemiology of food borne diseases, relations of nutritional status to etiology 
and consumption behavior; food hazards:  food borne pathogens and parasites, 
contaminants, chemicals, toxicants, insecticides, and allergens, etc.; cellular and population 
genetics:  cell cycles, DNA and gene expression, human genomes; molecular biology 
techniques:  genomics and proteomics, programs and bioinformatics databases, alignment 



and interpretations; relations of nutrient received/ deficient to human gene expression 
related to health genetics 
 
1419 311 สำรอำหำรรองและเมตำบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับพยำธิวิทยำภูมิคุ้มกัน         3(3-0-6) 
 Micro-Nutrients and Metabolism Related Immunopathology   

          สมบัติทำงเคมี เมตำบอลิซึมและหน้ำที่ทำงชีวภำพของสำรอำหำรรอง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรดูดซึมทำงชีวภำพ ผลของสำรอำหำรรองและระบบภูมิคุ้มกัน ค่ำบ่งชี้ทำงคลินิก  ที่บ่งชี้
ถึงภำวะกำรขำดสำรอำหำรรอง พยำธิสรีรวิทยำและภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับโรคที่เกิดจำกกำรบกพร่องในกำร
ดูดซึมได้ของสำรอำหำรรอง ควำมผิดปกติของร่ำงกำยและโรคที่มีผลสัมพันธ์กับภำวะขำดสำรอำหำรรอง 
อันตรกิริยำของสำรอำหำรรองกับยำ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร กำรพัฒนำต ำรับอำหำรเพื่อเสริมสำรอำหำรรอง 

         Chemical properties, metabolisms and bio- functionality of micro-nutrients, 
factors affecting bioavailability of micro- nutrients, micro- nutrients on immune system, 
clinical parameters indicating to deficiency of micro- nutrients, physiopathology and 
immunity of micro-nutrients deficient associate diseases, physiological abnormalities causing 
of micro- nutrients deficiency, micro- nutrient and drug interactions, dietary supplement 
products of micro-nutrients, modulation of and enrichment of micro-nutrients diets 

 
1419 312 นวัตกรรมอำหำรเชิงหน้ำที่กับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงโภชนำกำร        3(3-0-6) 
 Functional Food Innovation and Nutritional Product Development 

          แนวคิดผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพและวิวัฒนำกำรของกำรพัฒนำอำหำรเชิงหน้ำที่ 
ประเภท สมบัติทำงเคมี และผลทำงชีวภำพของอำหำรเชิงหน้ำที่ กระบวนกำรศึกษำทดลองกลไกกำรออก
ฤทธิ์และกำรกล่ำวอ้ำงสรรพคุณในกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคของสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ 
เทคโนโลยีกำรแปรรูปและกำรผลิตนวัตกรรมอำหำรเชิงหน้ำที่ แนวโน้มกำรตลำดในอนำคตกับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ทำงโภชนำกำรและอำหำรเชิงหน้ำที่ ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยและกฎหมำย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อำหำรทำงโภชนำกำรทำงกำรค้ำ 

          Concepts in health food products and evolution of functional foods and 
nutraceutical products, classification, chemical properties and biological impacts of 
functional foods, experimental process to study the physiological mechanism and claims 
for health promotion and prevention of bioactive compounds, processing technology and 
innovative process of functional foods, future commercial trends and nutritional product 
developments and functional foods, regulatory issues in safety and laws involving to 
commercialization of nutritional products 

 
1419 313 กำรดัดแปรอำหำร        3(3-0-6) 
 Dietary Modification  

         หลักกำรดัดแปรอำหำรตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ องค์ประกอบพ้ืนฐำนในกำรดัดแปรอำหำร:  
สำรอำหำร พลังงำน สำรอำหำรรอง และสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ กระบวนกำรแปรรูปวัตถุดิบมำเป็น
ส่วนประกอบอำหำรขั้นตอนเชิงเดี่ยว: น้ ำตำล สำรให้ควำมหวำน แป้งดัดแปร ใยอำหำร กรดอะมิโน เพป



ไทด์ โปรตีนสกัดเข้มข้น โปรตีนไฮโดรไลเสท กรดไขมัน สำรอำหำรรอง สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ และสำร
เพ่ิมควำมคงตัว เทคโนโลยีกำรดัดแปรอำหำร: วิธีกำรทำงชีวภำพ เคมีกำยภำพ และเอนไซม์ ประสิทธิภำพ
ในกำรดูดซึมและคุณค่ำทำงโภชนำกำร สมบัติทำงเคมีกำยภำพ ฤทธิ์ทำงชีวภำพ อันตรกิริยำระหว่ำง
ส่วนประกอบในอำหำรและยำ อำหำรทำงกำรแพทย์: ประเภท ลักษณะจ ำเพำะ หลักกำรใช้ และข้อค ำนึงใน
กำรบริโภค  กระบวนกำรออกแบบและพัฒนำสูตรอำหำร วิธีกำรทดสอบในกระบวนกำรวิจัยสู่กำรตลำด
นวัตกรรมอำหำร  

         Principles of dietary modification for specific purposes; basic components in 
dietary modification:  nutrients, energy, micronutrients, and biological activity; processing of 
raw materials to single components products:  sugars, sweeteners, modified starch, fibers, 
amino acids, peptides, stabilizers; technology of dietary modifications:  biological, 
physicochemical, and enzymatic methods; absorptive activity and nutritional values; 
physicochemical properties, biological activity, food components and drugs interactions; 
medical foods:  classification, specific properties, usages instruction and recommendation; 
design and formula development process, trial- test paradigms for research to commercial 
food innovcation in nutrition 

 
1419 314 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนโภชนคลินิกและกำรก ำหนดอำหำร        3(3-0-6) 
 Practicum in Clinical Nutrition and Dietetics 
                    ฝึกภำคปฏิบัติกระบวนดูแลผู้ป่วยและกำรให้โภชนบ ำบัด: กำรประเมิน วินิจฉัย วำงแผน 
กำรจัดกำร และติดตำม ประเมินผลทำงโภชนำกำรส ำหรับผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมใน
สถำนกำรณ์จริง 

         Practice in nutritional care process:  assessment, diagnosis, intervention and 
monitoring evaluation of nutrition for patients, and practice with teamwork skills in real 
situations 

 
1419 315 การดูแลสุขภาพ การป้องกันและการตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ โรค

และการบาดเจ็บท่ีพบบ่อยด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ 
      3(3-0-6) 

 Health care, prevention, and diagnostics of newly emerging and 
common diseases and injuries with health technology 

การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและชีวสารสนเทศศาสตร์เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ (รวมถึงโรคที่เกิดจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรตีน โรคที่
เกิดจากเมตาบอลิซึม โรคที่เกิดจากการท างาน โรคจากภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและอันตราย โรคที่อุบัติซ้ า 
และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)  

Applications of health care technology system and bioinformatics for 
development preventive and diagnostics tools of newly emerging diseases (including viral, 
bacterial, protein, metabolism-related, work-related, toxic and hazardous environment-
related, and re-emerging diseases; and accident-related injuries) 



ก. หมวดวิชำประสบกำรณ์วิจัย 
 

1419 499 วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
                    กำรท ำวิจัยเพ่ือสร้ำงควำมรู้ใหม่ หรือกำรแก้ปัญหำด้ำนเทคโนโลยีทำงสุขภำพและ             
ควำมปลอดภัย ภำยใต้ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ 
                    Conducting research in order to generate a new body of knowledge                    
or resolve problems in the Health Science and Safety Technology areas, under                    a 
supervision of thesis advisory committee 

 


