
ค าอธบิายรายวชิา 

รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

3561101 องคก์ารและการจดัการ  3(3-0-6) 

 Organization and Management  

                    ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การหลัก และวิธีการจัดองค์การ การ

ก าหนดอ านาจหน้าที่ในองค์การ หลักการและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน            การจัดองค์การ ภาวะ

ผู้น าและการจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4011504 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

 Physics for Everyday Life  

                     กฎเกณฑ์ ทฤษฎีในทางกลศาสตร์ เสียง แสง ความร้อน แม่เหล็กไฟฟูา  การประยุกต์กฎเกณฑ์

และทฤษฎีดังกล่าวส าหรับเครื่องใช้ในบ้าน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการใช้ 

4021103 เคมีอนิทรยี์ 3(2-2-5) 

 Organic Chemistry  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสาร    ประกอบอินทรีย์ 

การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเตรียมปฏิกิริยาของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรเมติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชั่นชนิดต่างๆ เช่น 

แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ และอะมีน การเกิดพอลิเมอร์ 

4021108 เคมีทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สมดุลเคมี ตารางธาตุ 

กรด เกลือ  

   

4021109 ปฏบิตัิการเคมทีัว่ไป        1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

                    ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและหลักปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ การจ าแนกประเภท

สารเคมีจากฉลากข้างขวดสาร เกรดสารเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลว  การใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน pH ค่าคงที่ของการ

แตกตัว 

4022506 ชวีเคม ี 2(2-0-4) 

 Biochemistry  

โครงสร้างหน้าที่ และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การหายใจ   ระดับเซลล์ 

คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ รวมถึงหลักการของพันธุศาสตร์

เชิงชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 

4031101 ชวีวทิยา 1 3(3-0-6) 

 Biology 1  

หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 

4031102 ชวีวทิยา 2 3(3-0-6) 

 Biology 2  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 

   เมทาบอลิซึ ม  การแลกเปลี่ ยนสาร  เอนไซม์  การสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง การหายใจ                

ระดับเซลล์ การขนส่งและการคายน้ า สมดุลภายในเซลล์ การท างานของระบบต่างๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและ

การปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

4031103 

 

 

 

ปฏบิตัิการชวีวทิยา 1 

 

 

 

  1(0-3-2) 

 Biology Laboratory 1  



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

                     ปฏิบั ติ การ เรื่ องคุณสมบัติ ของคาร์ โบไฮเดรต ลิปิ ด  โปรตีน  กรดนิ วคลี อิ ก  วิ ตามิน                  

การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต         และการ

จ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

4031104 ปฏบิตัิการชวีวทิยา 2 1(0-3-2) 

 Biology Laboratory 2  

                     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

                     ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซิส เอนไซม์   การสังเคราะห์ด้วยแสง 

การหายใจ การขนส่ง การคายน้ า การท างานของระบบต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ

ประสาท ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรม  การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 

4032608 จลุชวีวทิยาและปรสติสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 Public Health Microbiology and Parasitology  

                     ชนิด รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อโรคและให้เกิดโรค                กลไก

การตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อจุลินทรีย์และปรสิต  การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อในชุมชน การ

ควบคุมและปูองกันจุลินทรีย์และปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และการฝึกปฏิบัติการตรวจหา

จุลินทรีย์และปรสิตที่ส าคัญในปัญหาสาธารณสุข 

4034602 จลุนิทรยีก์่อโรค 3(2-2-5) 

 Pathogenic Microbial  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์เจ้าบ้านและจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค การระบาด            ของเชื้อ

โรค ความสามารถในการท าให้เกิดโรค อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดจากจุลินทรีย์ 

   

4111101 หลักสถติ ิ 3(3-0-6)       

 Principles of Statistics  

                     ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ขั้นตอนในการใช้



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง                ความน่าจะเป็นแบบ

ทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบ

สมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ 

                    วิชานี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของวิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาเอก 

4123262 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกตใ์ช้คอมพวิเตอร์ 

ทางสาธารณสขุ  

3(2-2-5) 

 Information Technology and Applied Computer in 

Public Health 

 

   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข การประยุกต์               ใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสาธารณสุข การพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางสาธารณสุข  เครือข่ายสารสนเทศในงาน

สาธารณสุข ฐานข้อมูลในการสืบค้น การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสาธารณสุข 

ระบบสารสนเทศยุคโลกาภิวัตน์ ระบบสารสนเทศ    ด้านอัจฉริยะทางสาธารณสุข และจริยธรรมสารสนเทศ

สาธารณสุข 

4141101 หลักสาธารณสุข 3(3-0-6) 

 Principles of Public Health  

    แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสุขและความส าคัญของงานสาธารณสุข ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงาน

สาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย  การพัฒนางาน

สาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหา

สาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพ 

 

4141601 สขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Health Education and Behavioral Science  

  หลักการ ทฤษฎี  แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  ความส าคัญ  ของงาน               

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรม



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

สุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์องค์ความรู้  ทางด้านสุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6) 

 Biostatistics for Public Health  

                     ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิดแ ละหลั กการทางชี วสถิ ติ  ขอบเขตของชี วสถิ ติ                   

และสถิติชีพ การใช้ประโยชน์ของชีวสถิติในงานสาธารณสุข วิธีการประมวลผลและน าเสนอข้อมูล  ทางชีวสถิติ 

ความหมายของประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ การทดสอบ ความคลาดเคลื่อน การแจกแจง

ทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การแปลความหมายของสถิติ การน าสถิติไปใช้ในงานวิจัยทางสาธารณสุข 

4142103 กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา 3(2-2-5) 

 Anatomy and Physiology  

  ความหมาย ความส าคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทาง

กายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ร่างกายมนุษย์ในระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ 

ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ

สืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย 

  

 

 

 

 

 

4142201 สขุภาพกบัสิง่แวดล้อม                                          3(2-2-5) 

 Health and Environment  

            ความหมายของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ

ต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมซ่ึงมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของคน การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย 

การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมและปูองกันมลพิษทาง



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

อากาศ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การควบคุมและปูองกันแมลง            และสัตว์น าโรค 

4142202 พิษวิทยาและสุขภาพ 2(2-0-4) 

 Toxicology and Health  

                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารพิษ หลักการและขอบเขตของพิษวิทยทางสาธารณสุข ปัญหาของการ

เกิดพิษในสิ่งแวดล้อม ทั้งสารพิษในอาหาร สารพิษในน้ า สารพิษในดิน และสารพิษ                 จากโรงงาน

อุตสาหกรรม กลไกการเกิดพิษ และการเปลี่ยนแปลงความเป็นพิษของสารพิษ ผลกระทบของสารพิษต่อระบบ

ต่างๆ ของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์และการประเมินผลของสารพิษ ตลอดจนการจัดการสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งส่วนบุคคล และชุมชน แนวทางการปูองกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ 

4143111  สงัคมศาสตร์ทางสาธารณสุข              2(2-0-4)   
Social Science in Public Health  
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาในด้านการศึกษา การเมือง 

เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สังคมและภูมิปัญญาของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ 

 

 

 

 

4143112 โรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ 2(2-0-4) 

 Communicable and Non-Communicable Diseases  

                     ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด นโยบาย การด าเนินงานด้านโรคติดต่อ  และโรค               ไม่

ติดต่อ หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ การจ าแนกประเภทของโรค สาเหตุ อาการ และอาการแสดงที่ส าคัญ 

วิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรคที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 

4143610 การแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

 Alternative Medicine  

                     ปรัชญา แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการแพทย์ทางเลือกต่างๆ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

ของการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์แผนไทย การศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบแพทย์

ทางเลือกในแต่ละท้องถิ่น ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและ กลไกโรคภัยไข้เจ็บ และบทบาทของแพทย์ทางเลือกใน

สังคมปัจจุบัน ระบบการแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อแบบแผนการปฏิบัติตนของท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ 

ความสัมพันธ์ของการแพทย์ทางเลือกในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ในสังคม 

เช่น โลกทัศน์ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมอ่ืนๆ 

4144401 เภสัชวิทยา 3(2-2-5) 

 Pharmacology  

                     หลักพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยา การค านวณ                 ทาง

เภสัชกรรม การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์ที่ส าคัญ สรรพคุณ วิธีใช้ ขนาดที่ใช้ อาการข้างเคียงและข้อห้ามใช้

ของยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ  ยาสามัญประจ าบ้าน ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร  

 

 

 

 

4144403 การจดัการสุขภาพในชมุชน 3(2-2-5) 

 Community Health Management  

                     ปัญหาสุขภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในเชิงพฤติกรรม เชิงสังคม       เชิง

สิ่งแวดล้อม เชิงระบบ การบริการสาธารณสุขในชุมชน การสร้างระบบการให้บริการในชุมชน กระบวนการสร้ าง

ประชาคมเพ่ือการจัดการสุขภาพชุมชน การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพในชุมชน 

4151301 วชิาชพีนกัก าหนดอาหารและจรยิธรรมวชิาชีพ 2(2-0-4) 

 Dietetics Professionalism and Professional Ethics  



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

                     บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักก าหนดอาหาร ขอบเขต              ความ

รับผิดชอบของนักก าหนดอาหารในการแก้ปัญหาสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ของประชาชน มรรยาท

วิชาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จริยธรรมทั่วไปในสังคมที่เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้าน

โภชนาการและการก าหนดอาหาร ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมของบุคลากรใน

งานการดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การสอบรับรองวิชาชีพ  นักก าหนดอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ 

4152302 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(2-0-4) 

 Principles of Nutrition and Dietetics  

   ความรู้เบื้องต้นในการก าหนดอาหารในบุคคลที่มีสภาวะปกติและสภาวะเจ็บปุวย รายการ

อาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลงอาหาร หลักการให้ค าแนะน าด้านโภชนาการเบื้องต้น              ที่เหมาะสมใน

แต่ละวัย  

 

 

 

 

4153101 สขุาภบิาลอาหารและความปลอดภยัของอาหาร 2(2-0-4) 

 Food Sanitation and Food Safety  

                     หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหาร

ประเภทต่างๆ ความปลอดภัยในอาหาร การเตรียม การชั่ง ตวง วัด การประกอบอาหาร     เพ่ือสงวนคุณค่าทาง

โภชนาการและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร มาตรฐานในการผลิตอาหาร การเก็บ

รักษา การขนส่งอาหารและการจ าหน่าย สุขอนามัยส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้อาหาร

ไม่สะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหาร      ไม่สะอาด สารปนเปื้อน สารตกค้าง สารปนปลอม 

และสารเจือปนในอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ     จากแบคทีเรีย และเชื้อราและสารพิษอ่ืนๆ พระราชบัญญัติ

อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับอาหารของไทยและสากล ระบบจีเอ็มพี และเอชเอซีซีพีกับความปลอดภัย

ในอาหาร 



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4153102 วทิยาศาสตรก์ารอาหาร 3(3-0-6) 

 Food Science  

  ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สถานการณ์อาหาร

โลก อาหารโลก อาหาร ความต้องการอาหารของมนุษย์ ส่วนประกอบของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการที่เกิดขึ้น

ในระหว่างการเก็บเกี่ยว การเน่าเสียของอาหารและการควบคุมสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์

ของอาหาร การใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือถนอมอาหาร แปรรูปและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ 

การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 
 
4153103 การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5) 

 Food Service System Management  

                     หลักการการบริหารจัดการด้านอาหารและการบริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทั้งในสถาบัน 

สถานประกอบการ และโรงพยาบาล การบริหารงานบุคคลและการเงิน   การวางแผน อาคารและอุปกรณ์ การ

ก าหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การบริการ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์               การควบคุมคุณภาพและ

ราคา การปรับต ารับให้เหมาะกับการประกอบอาหารจ านวนมาก สุขาภิบาลทางอาหารและความปลอดภัยใน

อาหาร การน าระบบเอชเอซีซีพีไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริการอาหาร การฝึกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการ

ด้านอาหารและการบริการอาหารในสถาบัน                             สถานประกอบการ และโรงพยาบาล การดูงาน

นอกสถานที ่

4153201 หลักโภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6) 



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

 Principles of Human Nutrition  

                     ความส าคัญของโภชนาการ ในชีวิตประจ าวัน ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมอาหาร การ

น าไปใช้ และการขับถ่าย เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน  และเกลือแร่ น้ าและอิเล็กโตรไลต์ 

ความต้องการสารอาหาร บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย  ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อ

วัน ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาสุขภาพความไม่สมดุลของสารอาหาร 

4153202 โภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย 2(2-0-4) 

 Nutrition for Different Stages of Human Development  

                     ความส าคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน ปฐมวัย วัยรุ่น 

วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และอาหารที่เหมาะสม             ในแต่ละวัย ปัญหาที่

เกิดจากความบกพร่องและไม่สมดุลทางโภชนาการ การปูองกัน ภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ 

 

4153203 โภชนาการชุมชน 1                                     3(3-0-6) 

 Community Nutrition 1  

                     สถานการณ์ปัจจุบันด้านปัญหาโภชนาการชุมชนในประเทศไทย นโยบายอาหารและโภชนาการ

แห่งชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการชุมชน การวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การด าเนินแก้ไข 

ปูองกันและสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินและติดตามภาวะโภชนาการในชุมชน             และการปรับปรุง

ส่งเสริมภาวะโภชนาการของชุมชน ตลอดจนวิธีการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสู่ชุมชนการจัดหา

แหล่งอาหารในชุมชน การใช้วัตถุดิบในชุมชน มาท าอาหารเพื่อสุขภาพ  

4153204 โภชนาการชุมชน 2 3(3-0-6) 

 Community Nutrition 2  

                      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4153203 โภชนาการชุมชน 1 

                     การวางแผนโครงการประเมิน ส่งเสริม ปรับปรุงภาวะโภชนาการให้เหมาะสม    ตามเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และบริบทของชุมชน 



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

 

4153205 

 

การส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ 

 

2(2-0-4) 

 Health Promotion in Nutrition  

                     หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ในวัยต่างๆ การสร้าง

เสริมสุขภาพชุมชน ความสมดุลของปริมาณและคุณค่าอาหารที่รับประทานเข้าไป กับการน าสารอาหารไปใช้  แนว

ทางการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคจากภาวะโภชนาการไม่สมดุล เช่น การออกก าลังกาย การเลือกอาหารที่มี

ประโยชน์ การประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เป็นต้น                        การด าเนินงานด้านการสร้างเสริม

สุขภาพประชาชนในประเทศไทย และในต่างประเทศ 

 

 

 

4153206 ระบาดวทิยาโภชนาการ 3(3-0-6) 

 Nutrition Epidemiology  

 หลักระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโภชนาการ ศึกษาธรรมชาติ ลักษณะการเกิดโรค            การ

กระจายโรคที่เกิดจากโภชนาการ ตามลักษณะกลุ่มเสี่ยง เวลา สถานที่ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ความสัมพันธ์

ทางด้านโภชนาการและอาหารที่รับประทาน ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิน โรคอ้วน ปัจจัยเสี่ยงที่

สัมพันธ์กับการเกิดโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเรื้อรังอ่ืนๆตลอดจนการปูองกันโรค และ

คาดคะเนแนวโน้มของโรคที่เก่ียวข้องกับโภชนาการ 

4153207    โภชนาการและผูส้งูอาย ุ 2(2-0-4) 

 Nutrition and Aging  

                     สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาโภชนาการของผู้สูงอายุ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ การดูแลการบริโภคส าหรับผู้สูงอายุ บทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาน

บริการสาธารณสุขที่มีต่อการด าเนินงานโภชนาการของผู้สูงอายุ  การวิเคราะห์อิทธิพลของวิตามิน และอาหารเสริม

ส าหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย 



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

 

4153208 

 

โภชนาการและนักกีฬา 

 

2(2-0-4) 

 Nutrition and Athletes  

                     ความส าคัญของอาหาร และโภชนาการ กับการออกก าลังกาย หลักการก าหนดอาหารในนักกีฬา 

ให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน และประเภทของกีฬาที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ในการเคลื่อนไหว การเก็บ

ส ารองพลังงาน การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อม      และระหว่างการแข่งขัน การส่งเสริมสมรรถนะของ

ร่างกายในนักกีฬาโดยใช้หลักการทางโภชนาการ 

 

 

 

 

4153209 อาหารและโภชนาการทีท่นัสมัย 2(2-0-4) 

 Contemporary in Food and Nutrition  

  สถานการณ์อาหารและโภชนาการในปัจจุบัน ความหลากหลายของอาหารบริโภค ประโยชน์

และโทษต่อสุขภาพของประชาชน การเลือกบริโภคอาหาร และโภชนาการไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อการเกิด

โรคภัยไข้เจ็บ และการดูแลรักษา 

4153210 โภชนาการแมแ่ละเด็ก 2(2-0-4) 

 Maternal and Child Nutrition  

                     สถานการณ์โภชนาการแม่และเด็กของประเทศไทย ปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก การส่งเสริม

ให้แม่ได้รับอาหารและโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสม ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์  ขณะตั้งครรภ์ และหลังตั้งครรภ์ 

ตลอดจนการส่งเสริมอาหารและโภชนาการให้กับทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ความสัมพันธ์ ผลกระทบระหว่าง

โภชนาการกับสุขภาพของแม่และพัฒนาการของเด็ก 

4153303 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

 Nutrition Assessment  

  วิธีการและเทคนิคการประเมินทางโภชนาการในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มาตรฐาน

และเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน การใช้ตาราง                  คุณค่าอาหาร

และตารางต่างๆ การประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหาร การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพ่ือตรวจสอบและ

ติดตามภาวะโภชนาการของมนุษย์ การแปลผล การประเมิน ทางโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

4153304 โภชนบ าบดัทางการแพทย ์1 3(2-2-5) 

 Medical Nutrition Therapy 1  

                     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4153303 การประเมินภาวะโภชนาการ 

                     ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคและการเจ็บปุวย เมแทบอลิซึม ของพลังงานและ

สารอาหารในภาวะของโรค โภชนบ าบัดส าหรับผู้ปุวยโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์  กับโภชนาการ โรคอ้วน โรคเมตาบอลิก

ซินโดรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความผิดปกติ   ของไขมันในเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

และโรคไต การฝึกปฏิบัติการก าหนด และดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค เพื่อการปูองกันและรักษาโรค การติดตามและ

ประเมินผลการให้โภชนบ าบัด 

4153305 โภชนบ าบดัทางการแพทย ์2  3(2-2-5) 

 Medical Nutrition Therapy 2  

                     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4153304 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1 

                     โภชนาการและโภชนบ าบัดส าหรับผู้ปุวยผ่าตัดและภาวะวิกฤติ (critical illness)            ผู้ปุวย



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ผู้ปุวยโรคต ับ โรคมะเร็ง โรคเอชไอวี/เอดส์ โรคเก๊าต์  ผู้ปุวยที่มีปัญหาการเคี้ยว             การ

กลืน การให้อาหารทางสายให้อาหาร การให้อาหารทางหลอดเลือดด า การฝึกปฏิบัติการก าหนดและดัดแปลง

อาหารเฉพาะโรค เพ่ือการปูองกันและรักษาโรค การติดตามและประเมินผลการให้โภชนบ าบัด 

4153306 การสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 

 Nutrition Communication and Diet Counseling  

                     ความหมายของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ความส าคัญของการสื่อสารและ              การ

ประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์   กระบวนการ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบ วิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานด้านสุขภาพ 

ทฤษฏีการสร้างพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เทคนิค กลวิธี  และขั้นตอนการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ การ

ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม 

 

4153307 ผลติภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 

 Health Food Products and Supplement  

            นิยามและความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ชนิดและประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพ

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาด ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหาร เพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพและผลข้างเคียง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร  เพ่ือสุขภาพ และกฎหมายการใช้ผลิตภัณฑ์ 

4153308 หวัข้อพเิศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(2-0-4) 

 Special Topic in Nutrition and Dietetics  

                     แนวทางงานวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหารที่นักศึกษาสนใจศึกษาจากข้อมูลงานวิจัยที่

มีอยู่ และ/หรือมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมที่จะท าวิจัยของตนเอง  โดยอยู่ในความดูแลของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4153801 การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in Nutrition and Dietetics  



รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

                     การจัดกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน ก่อนการฝึกสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้าน

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

4153802 การเตรียมฝึกประสบการณว์ชิาชีพสาขาวชิาโภชนาการและ

การก าหนดอาหาร 

2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Nutrition 

and Dietetics 

 

                     การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ

รับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ ทบทวนกระบวนการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาโภชนาการ

ในชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโภชนาการในชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน 

และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4153901 การสมัมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 

 Seminar in Nutrition and Dietetics  

   งานวิจัย และบทความทางวิชาการด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารและ              สาขา

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเสนอด้วยวาจา และการอภิปราย  แสดงความคิดเห็น 

4153902 การศึกษาวจิยัทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 

 Research Study in Nutrition and Dietetics  



                     ระเบียบวิธีวจิัย การออกแบบการศึกษาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร การสร้าง

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างกวิจัย 

การเขียนรายงาน และการน าเสนอโครงร่าง 

 

 

 

 

 

 

รหสั 

4154104 

 

ค าอธบิายรายวชิา 

อาหารตามวฒันธรรม                                                     

 

น(ท-ป-ศ) 

2(2-0-4) 

 Food Culture  

                      วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการบริโภค เปรียบเทียบคุณค่าสารอาหารและ

โภชนาการของอาหารแต่ละประเภท การก าหนดอาหาร ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนการเตรียมอาหาร และประกอบอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

และหลักสุขาภิบาลอาหาร อิทธิพลต่อวัฒนธรรมที่มีต่อการบริโภค และสุขภาพ วัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ

การบริโภคและสุขภาพของคน และความรู้เกี่ยวกับอาหารนานาชาติ 

4154209 นโยบายโภชนาการ 2(2-0-4) 

 Nutrition Policy  

                     นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานด้านโภชนาการให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

การพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ เปรียบเทียบในประเทศ  และ

ต่างประเทศ 

4154801 สหกจิศึกษาสาชาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 6(640) 

 Cooperative Education in Nutrition and Dietetics  



                     การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จนครบ             

1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาโภชนการและการก าหนดอาหารก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว

นักศึกษาต้องส่งรายงาน และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  โดยการวัดผลและ

ประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา สหกิจศึกษาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4154802 การฝกึประสบการณว์ชิาชีพสาขาวชิาโภชนาการ 

และการก าหนดอาหาร 

  5(450) 

 Field Experience in Nutrition and Dietetics  

                     การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาล เน้นงานโภชนาการและ

การก าหนดอาหารในชุมชน จัดท าโครงการศึกษาชุมชนวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหาชุมชนและเสนอ

แนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีเสนอและการแก้ปัญหา 

4512214 อาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

 Halal Cuisine  

                     ความหมายของอาหารฮาลาลและหะรอม มาตรฐานอาหารฮาลาลในประเทศไทย            

และมาตรฐานสากล ความแตกต่างของข้อก าหนดในประเทศมุสลิม การผลิตอาหารฮาลาลแต่ละประเภท

ตามหลักการของศาสนา รูปแบบการรับประทาน วัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้            

การประกอบอาหาร ฉลากและเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ ข้อก าหนด และการขออนุญาต ใช้เครื่องหมายฮา

ลาล และฝึกปฏิบัติการอาหารฮาลาล 

4513207 อาหารอาเซยีน   3(2-2-5) 



 Asean Cuisine  

                     ประเภทและลักษณะของอาหารอาเซียน หลักการเลือกใช้เครื่องปรุงชนิดต่างๆ เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ส าคัญในการประกอบอาหาร เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหาร การจัดและตกแต่งอาหาร 

การบริการ มรรยาทในการรับประทานอาหาร ฝึกปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

รหสั ค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

5073302  การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 2(1-3-3) 

                             Sensory Evaluation for Food Quality  

                     ความส าคัญของการประเมินคุณภาพอาหาร ทางประสาทสัมผัส ลักษณะทางประสาท

สัมผัสและการรับความรู้สึก ปัจจัยที่มีผลต่อการวัด วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส แบบต่างๆ การใช้สถิติ

เพ่ือหาข้อสรุปในการประเมินผล ปฏิบัติการตามเนื้อหา 

   

 


