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วิสัยทัศน
   สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจะพัฒนาการศึกษา
และการบริหารวิชาการแกสังคม  ใหกาวไกลขับเคลื่อนการ

วิจัยและนวัตกรรมสุขภาพใหกาวหนา   ในระดับนานาชาติ 

นำพาความสุขอยางมีดุลยภาพ     ควบคูกับการบริหารที่มี

ธรรมาภิบาล เพื่อกาวทันการเปลี่ยนแปลง

  หลักสูตรที่เปดสอน
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

 หลักสูตรแพทยแผนจีนบัณฑิต

 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต



  งานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนงานที่มุงจะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม ใหมีคุณภาพที่เหมาะสมเกื้อกูลตอการดำรงชีวิต

ของมนุษย เปนงานที่ปองกันมิใหโรคหรือพิษภัยเขาสูมนุษย ไมวาจะเปนเชื่อโรคหรือสารที่เปนพิษ

การเรียนการสอน
       - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และการ

สาธารณสุขทั่วไป

  -  วิชาเอก ไดแก มลพิษทางอากาศและ

ทางเสียงและการควบคุม การสุขาภิบาล

อาหาร การวิเคราะหน้ำและน้ำเสีย เทคโนโลยี

การบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการประปาการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการประปา

เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสีย

อันตราย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

และความเสี่ยงตอสุขภาพ

  - ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เชน

โรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทดานสิ่งแวดลอม

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
ภาคเอกชน

  - เจาหนาที่สิ่งแวดลอม / ผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม

  - นักวิจัย / เจาหนาที่หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม ในบริษัทที่ปรึกษา

ดานสิ่งแวดลอม หรือสถาบันวิจัย

ภาครัฐบาล

    - นักวิชาการสิ่งแวดลอมในกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

หรือเทศบาล

  - อาจารยในมหาวิทยาลัย

การศึกษาตอ

  - ระดับปริญญาโทและเอกทั้งใน

และตางประเทศ ในสาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของเกี่ยวของ



     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ งานที่เกี่ยวของกับการดูแล ปองกันและสงเสริมสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
ใหสมบูรณพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งรางกาย จิตใจและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ลักษณะงานจะเปนการประเมิน

อันตราย    ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพการทำงานไมเหมาะสม    โดยใชการตรวจประเมินดวยเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร  รวมไปถึงการจัดระบบควบคุมและปองกันผลกระทบตอผูประกอบอาชีพอันเนื่องมาจากการทำงานสภาพการ

ทำงานที่ไมปลอดภัย

การเรียนการสอน
  - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และการสาธารณสุขทั่วไป

  - วิชาเอก ไดแก หลักการสุขศาสตรอุตสาหกรรม

กายศาสตรและสรีรวิทยาในการทำงาน เทคโนโลยีความ

ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การปองกันและควบคุมอัคคีภัย

และการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม เปนตน

    - ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
ภาคเอกชน

  - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) วิชาชีพ

ซึ่งเปนตำแหนงงานที่ตองมีตามกฎหมายกำหนด

ภาครัฐบาล

  - เจาพนักงานตรวจสอบความปลอดภัย

    - นักวิชาการแรงงาน ในหนวยงานตาง ๆ เชน สำนักงาน

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม การศึกษาตอ

  สามารถศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและ

ตางประเทศ ในสาชาตาง ๆ เชน สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม

พิษวิทยา อาชีวเวชศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ



การเรียนการสอน
    - การวางแผนและการออกแบบการฝกกีฬาอุปกรณและเทคโนโลยี

ทางการกีฬา

  - โภชนาการออกกำลังกายและกีฬา

  - จิตวิทยาการกีฬา

  - ชีวกลศาสตรการกีฬา                                  - การนวดทางการกีฬาและการนวดแผนไทย ยา สารเสพติดและ

                                          สารตองหามทางการกีฬา

                      - การแพทยทางเลือกสำหรับวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

                     เปนตน

แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
   - นักวิทยาศาสตรการกีฬาในสถาบันการกีฬาขององคกรรัฐบาลและเอกชน เชน การกีฬาแหง

ประเทศไทย หรือ กรมพลศึกษา เปนตน

 - ผูฝกสอนกีฬาในองคกร สโมสร และสมาคมกีฬา เชน สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด เปนตน

 - นักสงเสริมสุขภาพในองคกรภาครัฐและองคการบริหารสวนทองถิ่น

 - ผูฝกสอนการออกกำลังกายใน Fitness center และ Sport Club

  - ศึกษาตอทั้งในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ดานการกีฬาและสุขภาพหรือสาขาอื่น

ที่เกี่ยวของ

      มุงเนนผลิตบัณฑิต ใหมีความรูและทักษะในการวางแผน
วิเคราะหการฝกและแขงขันสำหรับนักกีฬาและประชาชน โดยนำองค

ความรูทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มาประยุกตใช ตลอดจน

สามารถทำงานรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ



    แพทยแผนไทยประยุกต คือ การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุงหมายจะกระทำตอมนุษย เกี่ยวกับการตรวจโรค
การวินิจฉัยโรค การบำบัตโรค การรักษาโรค การปองกันโรค การสงเสริม และการฟนฟูสุขภาพ โดยอาศัยองคความรูดาน

เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย การนวดไทย การแพทยพื้นบานไทย และองคความรูทางวิทยาศาสตร

การแพทย

การเรียนการสอน
  - ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาวิชาแพทยแผนไทยทั้งเวชกรรมไทย

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย

  - วิชาวิทยาศาสตรการแพทย เชน กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา เภสัชวิทยา อายุรศาสตร ศัลยศาสตร และรังสี

วิทยา เปนตน

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
   บัณฑิตที่จบหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต สามารถปฏิบัติงานในตำแหนง
  - แพทยแผนไทยประยุกต หรือ แพทยแผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐทุกระดับ

  - อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาหรือองคกรของรัฐและ

เอกชนชั้นนำของประเทศ

  - ประกอบอาชีพอิสระ เชน เปดคลีนิก

แพทยแผนไทยประยุกต หรือ ประกอบธุรกิจแพทยแผนไทยประยุกต หรือ ประกอบธุรกิจ

สปาทางการแพทย เปนตน

  - ศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอก 

ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และ

สามารถขอทุนการศึกษา ทุนวิจัยในการ

เรียน ทั้งในประเทศและตางประเทศเปนจำนวนมาก



   หลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการสงเสริม
และจัดการดานสุขภาพของประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณแหงนักสาธารณสุข

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
  - นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

  - นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ดานงานสาธารณสุข

  - ศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอก ดานสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสุขภาพ

การเรียนการสอน
       จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครอบคลุม

เนื่อหาวิชาการดานสาธารณสุขศาสตร เนนผูเรียนเปน

สำคัญ มีการฝกปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ



ปรัชญาหลักสูตร
      กายภาพบำบัด คือ งานตรวจประเมิน วินิจฉัย และการบำบัดความบกพรองของรางกาย การปองกัน
การแกไข และการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกาย รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพของรางกาย

และจิตใจอยางเปนองครวม

การเรียนการสอน
    - กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยา

  - เภสัชวิทยา

  - การบำบัดดวยการออกกำลังกาย และการรักษาดวยมือ

  - การรักษาดวยไฟฟาความถี่สูงและต่ำ

  - ทักษะการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และการปองกัน

ภาวะทางกายภาพบำบัดภาวะทางกายภาพบำบัด

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
  - นักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลหรือคลีนิกเอกชน

  นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา สปา และศูนยสุขภาพ

  ผูเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของมนุษย

  ศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอก ทางดานกายภาพ

บำบัดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ



หลักสูตรแพทยแผนจีนบัณฑิต 
  แพทยแผนจีน เปนงานดูแลสุขภาพของประชาชนดวยศาสตรแผนจีน

ประกอบดวย ฝงเข็ม ยาจีน นวดจีน ไทเกกและซี่กง การครอบแกว

สุญญากาศ กัวชา เปนตน

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
  สามารถมีสิทธิ์สอบขอใบประกอบโรคศิลปะ เปนแพทยจีนในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เปดคลีนิกแพทยจีน

และรานขายยาจีน

  ศึกษาตอสาขาเฉพาะทางในระดับปริญญษตโทและเอก เชน เฉพาะทางดานการฝงเข็ม เฉพาะทางดานอายุรกรรม

เฉพาะทางดานอายุรกรรม เฉพาะทางดานสชนรีเวชกรรรม เปนตอน

การเรียนการสอน
       ระยะเวลาเรียน 5 ป ซึ่งเรียนที่ประเทศไทย 4 ป เรียนที่ประเทศจีน 1 ป และใชภาษาจีนในการเรียนการสอน

  รายวิชาพรีคลีนิกของการแพทยแผนปจจุบัน เชน กายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และรายวิชาทางคลีนิก

เชน สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม เปนตน

  รายวิชาเภสัชวิทยาจีน ตำรับยาจีน รายวิชาศาสตรการเตรียมยาจีน และการศึกษาผลการวิจัยทางการแพทย

ผยนจีน

    ฝกปฏิบัติจริงโดยในชั้นปที่ 5 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาฝกปฏิบัติจในโรงพยาบาลในประเทศจีนเปนเวลา 6 เดือน



Better Chance
  สำนักวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดมอบสิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีกวา ใหกับผูเขามาศึกษา
กับสำนักวิชาในทุก ๆ หลักสูตร
 - การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 - การจัดการเรียนการสอนโดยจัดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student centered learning)
 - ไดฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เกี่ยวกับงานดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในการทำงาน
 - ไดฝกประสบการณในสายงานดานวิทยาศาสตรและสุขภาพ อาทิเชน การแพทยแผนจีนที่โรงพยาบาลทั้งใน
  และประเทศจีน
 - มีรายวิชาภาษาตางประเทศใหเลือกเรียนมากมาย เชน ภาษาจีน พมา ญี่ปุน
 - ไดเรียนกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศโดยตรง (Visitting Professor)
 - ไดศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
 - ไดมีโอกาสเปนนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (Exchange Student)
 - มีโอกาสไดรับทุนการศึกษามากมาย (Scholarship)
 - มีโอกาสมีเพื่อนตางชาติ (International Friend) รวมชั้นเรียนหรือรวมมหาวิทยาลัย เปนการไดแลก
  - เปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและฝกฝนภาษาอังกฤษ

 - การไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติ (International 
 Educational Hubs)
 - สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยที่ดีและสวยที่สุดในประเทศไทย 



Facilities & Activities

  นักศึกษาที่เขาศึกษาใน สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จะไดรับสิทธิและการ
บริการตาง ๆ มากมายรวมถึงกิจกรรมดี ๆ ใหทำระหวางการศึกษาดวย
 
สิทธิและการบริการ
1. รักษาพยาบาลฟรีที่ รพ.แมฟาหลวง

2. หองสมุดและโสตทัศนูปกรณที่มีระบบที่ทันสมัย

3. ศูนยหนังสือ ม.แมฟาหลวง ที่มีหนังสือใหเลือกสรรมากมาย

4. รถไฟฟา EVT ใหบริการตลอดทั้งวัน

5. โรงอาหาร ที่มีอาหารที่หลากหลายจากทุกมุมเมือง

6. สนามกีฬา สระวายน้ำและศูนยออกกำลังกายที่สะดวกสบาย6. สนามกีฬา สระวายน้ำและศูนยออกกำลังกายที่สะดวกสบาย

7. หอพักที่สะอาด ปลอดภัยและสวยงาม

8. รถไฟฟา EVT ใหบริการฟรีตลอดทั้งวัน

กิจกรรม
1. กิจกรรมรับนองที่เนนวัฒนธรรมลานนา

2. กิจกรรมไหวครู

3. กีฬาประจำมหาวิทยาลัย (ลำดวนเกมส)

4. กิจกรรมชมรมตาง ๆ ตามความสนใจ


