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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Bachelor of Science (Environmental Health) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร   : 1208 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Environmental Health 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย(    :     วทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม( 

 ชื่อย่อ (ไทย(    :     วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม( 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ(    :     Bachelor of Science (Environmental Health( 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ(     :     B.Sc. (Environmental Health( 

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า  138(1(  หนว่ยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 
 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น  

    ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

                      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร ์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่10/2564 วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565          

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี( รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 
 

8.   อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 หน่วยงานภาครัฐ เชน่ นักวิชาการสุขาภบิาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหนา้ที่สิ่งแวดล้อม  

นักวิชาการสาธารณสุข 

      8.2 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษประจ า

โรงงาน  

 8.3 ผูป้ระกอบการ ผูป้ระสานโครงการดา้นสิ่งแวดล้อมและนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 8.4 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อม 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายปฏิพัทธ ์วงคเ์รือง 15799001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและการจดัการ

สิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เคมี 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2560 

 

2555 

2553 

2 นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 55403900XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

ส.ม. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เวชศาสตรชุ์มชน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมความปลอดภัย  

สาธารณสุขศาสตร ์

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล  

2562 

2551 

 

2549 

2545 

3 นางสาวอรัณย์ภัค  พิทักษ์พงษ์ 367030071XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

อนามยัสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร 

2558 

2552 

2548 

4 นางสาวปิยะวด ีศรีวชัิย 35399002XXXXX อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2563 

2548 

2548 

 

2545 

3 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายศราวุฒิ  แสงค า 13413000XXXXX 

 

อาจารย ์ ส.ม. 

วท.บ. 

 

อนามยัสิง่แวดล้อม 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

2557 

2554 

 

 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในปัจจุบันสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อบังคับจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2563 ซึ่งบังคับนี้ให้ใช้บังคับในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570( เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“พลิกโฉมประเทศไทย เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” และเป็นการสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs( น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย มี

ความสุขภายใต้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์

แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุข

ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจ   

ซึ่งมีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการรักษา

ทรัพยากรและมีสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีการผลิต วิจัย พัฒนา  

ออกกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการเข้าถึงบริการรัฐ 

วัฒนธรรม สื่อมวลชน การพัฒนาที่ครอบคลุมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านคุณภาพชีวิต และ

การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ยุติธรรม ปลอดภัยและลดความ

ขัดแย้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมและปัญหาความขัดแย้งในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  

 ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) นั้น ทางสาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1) เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพ

และความเป็นอยู่ที่ดี (SDG3: Good health and well-being) การลดการตาย ทั้งจากการตายก่อนวัยอัน

ควรจากโรคไม่ติดต่อ จากสารเคมีอันตราย การปนเปื้อนและจากมลพิษต่าง ๆ  2) เป้าหมายที่ 4: 

การศึกษาที่เท่าเทียม (SDG4: Quality education) ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 

เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all) ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของ 

ชนพื้นเมือง และ กลุ ่มเปราะบาง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เพิ่มจ านวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพ

ส าหรับการจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ 3) เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ าและการสุขาภิบาล 

ที่ยั่งยืน (SDG 6: Clean water and sanitation) การท าให้มีน้ าดื่มที่ปลอดภัย จ าเป็นต้องมีการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัย
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ในทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ า ส่งเสริมให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

และสนับสนุนเทคโนโลยีการบ าบัดน้ า 4) เป้าหมายที่ 11: ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 

มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (SDG11: Make cities and human settlements 

inclusive, safe, resilient and sustainable) เป้าประสงค์ครอบคลุมในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมือง

และชุมชน อาทิ การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการพื้นฐาน การยกระดับชุมชนแออัด ค านึงคนเปราะบาง

กลุ่มต่าง ๆ ด้วย การวางแผนของบริหารจัดการการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและ

ยั่งยืน ปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ลดความเสียหายจากภัย

พิบัติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้ า การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย การพัฒนาและเข้าถึงพื้นที่ 

สี เขียวส าหรับคนกลุ่มต่าง ๆ และ 5) เป้าหมายที่  13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และผลกระทบที่เกิดขึน้ (SDG13: Climate action) 

 ส าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

ชุมชนเมืองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย ปัญหาขยะ  

มูลฝอยที่มีแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน  

ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ  

มีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสม

ตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน 

โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง 

แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพืน้ที่ของประเทศ และ

ที่เป็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤต ิ

ในเขตพืน้ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พืน้ที่อื่น เช่น 

กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซีนเกินค่ามาตรฐาน สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 

10 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2548-2557( มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง 

ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดิน  

ที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

รวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโต

ของชุมชนโดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัด   

น้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโต

ลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง ตามปริมาณ 

ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติ  

ฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ในปี 2543 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
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ร้อยละ 3.3 ต่อปี นอกจากนี้ยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้ง  

ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิต  

ของคนไทย ภาวะโรคร้อนเริ่มส่งผลให้มีกฎ กติกา ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โลกอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแร ง 

เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น โดยเฉลี่ย 0.2 

องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ  

โรคระบาด เช่น กลุ่มโรคมาเลเรีย และอหิวาตกโรค และมีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ซ้ าเพิ่มขึ้น เช่น 

โรคซาร์ส และไข้หวัดนก โรคชคิุนกุนยา และโรคไข้หวัดใหมส่ายพันธุ์ใหม ่2009 ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ของประชากร และความท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

(โควิด-19) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านสุขภาพ    

โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ       

ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ             

เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น

เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ

เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาติ ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริม

สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ

วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข

ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 

Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มี

ต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อ     

การด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับ

วัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและ

สวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชน  

ที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจน   

การพัฒนานวัตกรรมในการใชชี้วติประจ าวันส าหรับผูสู้งอายุ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ในภูมิภาคที่ยังประสบปัญหา  

ทางด้านสุขภาพจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชาให้ออกไปรับใช้สังคมและชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน จึงได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อตอบสนอง

นโยบายดังกล่าว 

 หลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมของสังคมให้แก่นิสิต เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถบูรณาการมิติทางสังคมเข้ากับ

ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดหาน้ าสะอาด น้ าประปา การควบคุมมลพิษทางน้ า 

การควบคุมมลพิษ การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสีย  การควบคุมสัตว์และสัตว์แทะ  

การสุขาภบิาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางอากาศ ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ

และรวมถึงการด าเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพย้ายถิ่นของ

ประชากร หลักสูตรที่ถูกปรับปรุงขึ้นนี้ เน้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะให้ทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ประกอบกับต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังค านึงถึงวัตถุประสงค์หลัก

ของมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม (2) ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญาเคียงคู่ชุมชน (3) บริการ

วิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (4) ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

ยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางสาธารณสุข โรคระบาด ทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ  

ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถ

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และมีทักษะในการท างานและวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพการวิจัยเพื่อการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทางในการน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงาน   

ด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขหรืออื่น ๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม  

ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต

ของสังคมไทยตามอย่างในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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      12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ 

  12.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้จ านวนที่เพียงพอและมคีุณภาพ 

  12.2.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับนิสิตและจัดการเรียนการสอนนิสิตอนามัย

สิ่งแวดล้อม ที่ตรงกับความตอ้งการของพืน้ที่ในเขตภาคเหนือตอนบน 

  12.2.3 เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สามารถท างานร่วมกับชุมชน          

เป็นที่พึ่งพาของชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค 

  12.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู ้คุณธรรม จรยิธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  12.2.5 เพื่อพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม และน าไปพัฒนางานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบนให้ได้มาตรฐาน และการจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

การศกึษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุง่ผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาระบบ

สุขภาพของประชาชน จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะต้อง

ด าเนนิการ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4( 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ     

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1( 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5( 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

English for Communication 

3(2-2-5( 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5( 
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2. กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดจิิทัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชวิีตยุคดจิิทัล  

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1( 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3( 

 

3. กลุ่มวิชาทักษะชวิีต                                           15 หน่วยกิต    

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต  

Artistic for Life Management 

3(2-2-5( 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      

Skills Development and Lifelong Learning   

3(2-2-5( 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2( 

003204 การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชนHealth 

Environment and Community Management 

1(0-3-1( 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ 

ยุคดิจิทัล     

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5( 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3( 

       รวม 30 หน่วยกิต 
 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics 

3(2-2-5( 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8( 

244104 ฟิสกิสวิ์ทยาศาสตร์ชวีภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6( 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8( 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม  

Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 
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 13.1.2.2 รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

361353 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา  

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6( 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental of Anatomy 

3(2-3-6( 

365210 ชีวเคมีเบื้องตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6( 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6( 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

329101 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

Environmental Health 

3(2-2-5( 

      

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

329423 เทคโนโลยสีะอาด 

Clean Technology 

3(2-2-5) 

329447 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉนิและภัยพิบัติ 

Environmental Health Management in Emergencies and 

Disasters 

3(2-2-5) 

329448 มลพิษสิ่งแวดลอ้มอุบัตใิหมแ่ละการจัดการ 

Emerging Environmental Pollutants and Management 

3(2-2-5) 

329449 ระบาดวิทยาส่ิงแวดลอ้ม 

Environmental Epidemiology 

3(2-2-5) 

 

 13.4 การบริหารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน  

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1( คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี  

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนนิการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 
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2( คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ท าหน้ าที่ พัฒนากระบวนการ เรี ยนการสอน ก ากับ  ติดตาม ประ เมินผลการจัดการ เ รี ยน 

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัด  

การเรียนการสอนด าเนนิไปในทศิทางเดียวกัน 

3( คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
    

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาวิชาชีพที่ด าเนินการ

จัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ดา้นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์หรืออาจเกิดจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต ิโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์ช้ 

1( บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าด้านการควบคุมป้องกันปัจจัย 

ที่ท าให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน มิให้มีผลกระทบต่อ

สุขภาพร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ที่ดขีองมนุษย์ 

          2( มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีเหมาะสม ต่อการด ารงชี วิต  

ของมนุษย์ป้องกันมิให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอันก่อให้เกิดอันตราย หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายจิตใจ

หรือความเป็นอยู่ที่ดีและมุ่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์

เนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้ม 

          3( การวินิจฉัยชุมชน การบริหารจัดการแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาวะของกลุ่ม

ประชากร และชุมชนโดยวางแผน ปฏิบัติการด าเนินการควบคุมก ากับ และประเมินผล  รวมทั้งประสาน

แผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการ

รายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา รวมทั้งจัดท ารายละเอยีดของรายวชิา เพื่อเป็นมาตรฐานในการ

ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

      1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

   อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

การสาธารณสุข ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของมนุษย์และก่อให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพชวีิตในระดับชุมชนและระดับชาติอย่างยั่งยืน  

  

 1.2 ความส าคัญ   

      การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต

วิญญาณ ถือเป็นภาระส าคัญระดับชาติ การพัฒนามนุษย์และสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง

สมดุลจึงเป็นเรื่องที่ครอบคลุมทุกส่วน ตลอดจนการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างและ

ปลูกจิตส านึกให้ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างคุณภาพ

ของคน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมนั้น ถือเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาระบบ

สุขภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและการจัดการด้านอนามัย

สิ ่งแวดล้อมของกลุ ่มประชากร  ในเขตภาคเหนือตอนบนที่ เครือข่ายบริการสุขภาพเข้าไปดูแล 

ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  1 3  

(พ.ศ. 2566-2570( การตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความ

มั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีแนวคิดและ  

ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการสอดคล้องกับ

เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals–SDGs) มีการเ ชื่ อมโยงมากขึ้น 

ทั้งทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนกายภาพ ทุนการเงินและทุนทาง

วัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

รวมทั้งการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยการรักษาทรัพยากรและมีสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการผลิต วิจัย พัฒนา ออกกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการเข้าถึงบริการรัฐ วัฒนธรรม สื่อมวลชน การพัฒนาที่ครอบคลุม

เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์ ยุติธรรม ปลอดภัยและลดความขัดแย้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

  ส าหรับในเขตภาคเหนือตอนบน ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน 

สารเคมีจากการเกษตรปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า ปัญหาการจัดการขยะเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

และการพัฒนาการท่องเที่ยว ก่อใหเ้กิดโรคที่เกิดจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 
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ซึ่งปัญหาการเจ็บป่วยที่ส าคัญประกอบด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดิน

หายใจ พบกลุ่มสาเหตุการตายที่ส าคัญ ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติด

เชื้อและปรสิต ปัญหาการเจ็บป่วยและตายจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

แสดงให้ เห็นว่า  ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  

อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและมีเป้าหมายที่จะพัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชาให้ออกไปรับใช้สังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน 

   ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นสาขาวิชาชีพที่ด าเนินการจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  ด้านสิ่งแวดล้อม         

ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์หรืออาจเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นอันตราย         

ต่อสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของมนุษย์ ได้แก่ น้ าดื่มน้ าใช้ อาหาร ที่อยู่อาศัย สัตว์       

พาหะน าโรค ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

มลพิษทางน้ า และการจัดการที่จ าเป็นทั่วไป ที่ท าให้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริม      

ให้มนุษย์มีสภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิต           

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์        

เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ป้องกันมิให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ     

อันก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างการ จิตใจ หรือความเป็นอยู่ที่ดี และมุ่งแก้ไขปัญหา    

ด้านสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 

       1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ที่มคีุณลักษณะ ดังนี้ 

 1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข 

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาและแนวทางป้องกันทางด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

 1.3.2 น าความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการส ารวจวินิจฉัย เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ วางแผนเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม และ

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3.3 พัฒนางานและองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เข้ากับบริบทการท างาน 

ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติอย่างยั่งยืน 

 1.3.4 ด าเนนิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม และด ารงตนเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี
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2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

PLO2 ผู้เรียนสามารถอธิบายและน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาธารณสุข น าไปใช้ 

ในการวิเคราะหท์างห้องปฏิบัติการ 

PLO3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสาธารณสุข ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

PLO4 ผูเ้รียนแสดงออกถึงคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม 

PLO5 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า และแสดงออกถึงคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

PLO6 ผูเ้รียนสามารถสืบค้น น าเสนอข้อมูล และแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต  

PLO7 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถประเมิน และแก้ปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์เชิงพื้นที่ได้ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัยสดอดคลอ้งกับการ

เปลี่ยนแปลง ความก้าวหนา้ทาง

เทคโนโลย ีหลักสูตรมีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ. ก าหนด สอดคลอ้ง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา และสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

(1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

มาตรฐานการประกอบวชิาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

สาขาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2563  

(2) ตดิตามประเมนิหลักสูตรอย่าง

ตอ่เน่ืองใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. และมหาวิทยาลัยย 

(3) ตดิตามความตอ้งการของผู้ใช้

บัณฑิต 

(4) น าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้ใน

การเรียนการสอน 

(1) เอกสารหลักสูตรเทียบกับ

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ควบคุม สาขาอนามัย

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 

(2) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร  

(3) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑติ

ของหนว่ยงานผู้ใช้บัณฑิต 

 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของ สกอ. พร้อมกับการ

บริการวชิาการลงชุมชน 

สอดคล้องตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย 

(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเนน้การ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ เช่น Project based 

Learning และ Student centered 

learning ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

(2) พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนรู้

ดว้ยตนเองของนสิติ 

(3) สนับสนนุให้อาจารย์และนสิติมี

การบริการวิชาการ ท าวิจัย ลงชุมชน 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้นอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

  

 

(1) จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ

พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ทั้ง 6 ดา้น  

(2) การจัดการเรียนการสอน 

น าเสนอผลการค้นคว้าและท า

โครงการที่เกิดจากความสนใจ

ของผู้เรียน และจากการลง

ชุมชน 

(3) การจัดระบบการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้โดย

คณาจารย์ นิสติและผู้เกี่ยวข้อง 

(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

และศกึษาดูงานดา้นการจัดการ

เรียนการสอนและการวัด

ประเมนิผลการเรียนรู้  

(5) ความพึงพอใจของอาจารย์

และนสิติตอ่ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

3. แผนการพัฒนานสิติให้มีความ

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนสิิตให้

เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

(2) บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร กับกิจกรรมเสริม

หลักสูตร การบริการวชิาการ และ

การวิจัย  

(3) จัดการเรียนการสอนภาคปฏบิัต ิ

โดยเนน้ให้นิสิตฝึกทักษะและความ

ช านาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอและ

ตอ่เน่ือง รวมทัง้สง่เสริม

ศิลปวัฒนธรรม  

(4) พัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนภาคปฏบิัติ ที่เนน้การมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในหนว่ยงาน

ราชการ และองคก์รเอกชน  

(5) พัฒนาทักษะดา้นอนามัย

สิ่งแวดล้อมของอาจารย์ให้ทันสมัย  

 

(1) แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียนการสอน

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัต ิ 

(2) รายวชิาที่จัดใหม้กีารบูรณา

การการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตร กับกิจกรรมเสริม

หลักสูตร การบริการวชิาการ 

และการวิจัย  

(3) ร้อยละของรายวิชา

ภาคปฏบิัต ิที่เน้นใหน้สิิตฝึก

ทักษะและความช านาญใน

วิชาชีพอย่างเพียงพอและ

ตอ่เน่ือง  

(4) ร้อยละของแหล่งฝึกที่

บุคลากรมสีว่นร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน  

(5) ร้อยละของอาจารย์และ

ผู้ช่วยสอนในแหลง่ฝึก ที่ได้รับ

การพัฒนาทักษะดา้นอนามัย

สิ่งแวดล้อมในแต่ละปี  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม                 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 

               2.2.1 ส าเร็จมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด  

ทางความประพฤตแิละเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

    2.2.6 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

หรอืเทียบเท่า 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 2.3.1  พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ  

 2.3.2  ทักษะพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์  

 2.3.3  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

   

          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสติใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการจัดการเวลา 

2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นสิิต 

2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น   

วันแรกพบระหว่างนสิิตกับอาจารย์ วันพบผูป้กครอง การตดิตามการเรียนของนสิิตช้ันปีที่ 1 เป็นต้น 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

รวมรายรับ 1,260,000 2,520,000 3,780,000 5,040,000 5,040,000 

       

 



20 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 4,800,000 4,900,000 5,100,000 5,200,000 5,400,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา( 

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 

3. งบด าเนนิการ 

    (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ( 

300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 

4. งบด าเนินการ 

    (สาธารณูปโภค(               

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

รวมรายจ่าย 6,340,000 6,440,000 6,700,000 6,800,000 7,000,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด( 26,417 26,833 27,917 28,333 29,167 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน       

         

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138(1( หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. 
หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 106 102 

   2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  60 32 

   2.2 กลุ่มวิชาชพีเฉพาะสาธารณสุข  - 30 

   2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46 34 

   2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก  - 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ   - 1   

รวม  (หน่วยกิต)  ไมน่้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 142 138(1) 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

     

กลุ่มวิชาภาษา  15   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4( 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1( 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5( 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

 

3(2-2-5( 
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5( 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1( 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligent Quotient 

2(1-2-3( 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5( 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5( 

003203 เรียนรู้รว่มกันสร้างสรรค์สังคม 2(0-4-2( 

Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  1(0-2-1( 

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5( 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3( 
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                2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  32  หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics 

3(2-2-5( 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8( 

242141 เคมีอินทรีย ์

Organic Chemistry 

4(3-3-8( 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม  

Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6( 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 

3(2-2-5( 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา  

Microbiology and Parasitology  

3(2-3-6( 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6( 

365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6( 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6( 

 

  2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข   30  หน่วยกิต 

324111 การสาธารณสุข 

Public Health  

2(1-2-3( 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุภาพ 

Health Education and Health Behavior 

3(2-2-5( 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Laws 

3(2-2-5( 

324331 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 

3(2-2-5( 
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324332 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5( 

324333 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5( 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

3(0-9-5( 

329231 การจัดการเหตุร าคาญ  

Nuisance Management 

3(2-2-5( 

329240 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Management 

3(2-2-5( 

329241 การสุขาภบิาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะ 

Environmental Sanitation in Community and 

Public Service Place 

3(2-2-5( 

329482 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1( 

 

  2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  34  หน่วยกิต 

329221 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

Solid Waste and Excreta Management 

3(2-2-5( 

329242 การควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค 

Arthropod Vectors and Rodent Control 

3(2-2-5( 

329343 อาหารปลอดภัยและการสุขาภบิาลอาหาร  

Food safety and Sanitation  

3(2-2-5( 

329344 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 

ความเสี่ยงทางสุขภาพ  

Environmental Toxicology and Health Risk 

Assessment 

3(2-2-5( 

329445 การประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ 

Environmental and Health Impact Assessment 

 

 

3(2-2-5( 



25 

329311 เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย  

Water and Wastewater Quality Analytical 

Chemistry 

3(1-6-5( 

329312 การจัดการน้ าสะอาด 

Water Supply Management 

3(2-2-5( 

329313 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย  

Wastewater Treatment Technology 

3(2-2-5( 

329422 การจัดการของเสียอันตราย       

Hazardous Waste Management 

3(2-2-5( 

329492 การศกึษาปัญหาเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Special Problem Study in Environmental Health 

1(0-2-1( 

329493* การฝกึงานวิชาชีพ  6 หนว่ยกิต 

 Professional Training    

329494* การศกึษาอิสระ  6 หนว่ยกิต 

 Independent Study   

329495* สหกิจศึกษา  6 หนว่ยกิต 

 Co – operative Education    

 หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก  6  หน่วยกิต  

329331 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร  

Indoor Air Quality Management  

3(2-2-5) 

329332 การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 

Noise and Vibration management  

3(2-2-5( 

329433 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ    

Air Pollution Management and Control 

3(2-2-5( 

329446 ระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health Management System 

3(2-2-5( 
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   3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน   1  หน่วยกิต 

329491 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

และสหกิจศกึษา 

Preparation for Professional Experience and 

Co-operative Education 

1(0-2-1(  
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  3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4( 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5( 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1( 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5( 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics 

3(2-2-5) 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม  

Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Environmental Health 

3(2-2-5( 

 รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1( 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5( 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligent Quotient 

2(1-2-3( 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5( 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8( 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6( 

324111 การสาธารณสุข 

Public Health 

2(1-2-3( 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ    

English for Academic and Professional 

Communication 

3(2-2-5( 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2( 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8( 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health Behavior 

3(2-2-5) 

329240 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Management 

3(2-2-5) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-3-1( 

329221 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

Solid Waste and Excreta Management 

3(2-2-5( 

329231 การจัดการเหตุร าคาญ 

Nuisance management 

3(2-2-5) 

329241 การสุขาภบิาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะ 

Environmental Sanitation in Community and Public 

Service Place 

3(2-2-5( 

329242 การควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค   

Arthropod Vectors and Rodent Control         

3(2-2-5) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ

ยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

3(2-2-5( 

324331 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 

3(2-2-5) 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข  

Professional Ethics and Public Health Laws 

3(2-2-5( 

329311 เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 

Water and Wastewater Quality Analytical Chemistry 

3(1-6-5( 

329312 การจัดการน้ าสะอาด 

Water Supply Management 

3(2-2-5(   

329343 อาหารปลอดภัยและการสุขาภบิาลอาหาร 

Food safety and Sanitation 

3(2-2-5( 

329344 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง 

ทางสุขภาพ 

Environmental Toxicology and Health Risk Assessment 

3(2-2-5( 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3( 

324332 การป้องกันและควบคุมโรค 

Prevention and Disease Control 

3(2-2-5(      

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

3(0-9-5) 

329313 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 

Wastewater Treatment Technology 

3(2-2-5(   

329XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)   

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)   

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

324333 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5(   

329422 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

3(2-2-5(   

329445 การประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

และสุขภาพ 

Environmental and Health Impact Assessment 

3(2-2-5( 

329482 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1( 

329491 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

และสหกิจศกึษา 

Preparation for Professional Experience and  

Co-operative Education 

1(0-2-1(  

(ไม่นับหน่วยกิต( 

329492 การศกึษาปัญหาเฉพาะทางด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

Special Problem Study in Environmental Health 

1(0-2-1) 

 

329XXX วิชาเอกเลือก   3(X-X-X)   

XXXXXX วิชาเลือกเสรี   3(X-X-X)   

 รวม    17(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

329493* การฝึกงานวิชาชีพ  

Professional Training   

6(0-18-9( 

329494* การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6(0-18-9( 

329495* สหกิจศึกษา 

Co – operative Education   

6(0-18-9( 

 รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน               2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

  Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น  

การผลิตผลงานเชงิวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103    ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน              3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

     Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

    English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

     Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 

 



35 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ            3(2-2-5) 

     English for Academic and Professional Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

     English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดจิทิัล              1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life     

              แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

     Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102   ความฉลาดทางดิจิทัล                          2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

 Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ                       3(2-2-5) 

  Artistic for Life Management 

  ปรัชญาชีวติ การด ารงชีวติบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต   

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

ในการท างานรว่มกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม

จรยิธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน  
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     Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 

health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้ตลอดชีวติ                                         3(2-2-5) 

Skills Development andLifelong Learning    

  ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

  Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203  เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                            2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

 ทักษะการเรียนรูชุ้มชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติของชุมชน การท างานรว่มกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ  

การด า เนินการตามแผนในการท างาน เป็นทีม  สิทธิ และหน้ าที่ ของตนเองตามกฎหมาย 

ในการด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็น

พลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ

สังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

  Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others  
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003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน      1(0-2-1) 

     Health Environment and Community Management  

    ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมสีว่นร่วม ความเป็นผู้น าดา้นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching for 

community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health project 

in community, leadership in health, environment and community 

 

003305   กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล             3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

    ความรู้พืน้ฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับผู้ประกอบการ   

ในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชพี                        3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation    

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม   

ทางวชิาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1                3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดศัิย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 
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Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 

 

242101 หลักเคมี   4(3-3-8)         

Principles of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

 

242141 เคมีอินทรยี์            4(3-3-8)   

Organic Chemistry 

บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง 

และไอโซเมอร์ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิรยิาและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก 

เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิและอนุพันธ์ 

Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic 

compounds, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic, 

heterocyclic, alkyl halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their 

derivatives 

 

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม  3(2-2-5) 

  Environmental Chemistry  

  ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมตอ่สังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไข

และการป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  Ecosystem, pollution, effect of the environment to society and community, causes, 

correction and protection of environmental pollution, safety in the laboratory and everyday life, 

environmental conservation 
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244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  3(2-3-6) 

  Life Science Physics 

  หน่วยและการวัด  จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่ อนต าแหน่ งและการหมุน  

งาน พลังงานและก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และ

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง

และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี 

ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิเคลียร์ 

  Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and 

physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and 

hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation 

physics, physics of nuclear medicine 

 

324111  การสาธารณสุข 2(1-2-3) 

  Public Health 

  ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหา

ของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการด าเนินงานด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขของไทย 

  History and importance of public health, elements of public health, ministry of public health 

role, public health service system in Thailand and international, ministry of public health policy solution, 

major health problem in the current and health problem trend, health problem prediction, principles and 

methods for health promotion, diseases prevention and control, primary care, rehabilitation and public 

health problem solving approaches in Thailand    
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324221  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(2-2-5) 

  Health Education and Health Behavior  

    หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา เทคนิค

การสร้างแรงจูงใจ การชี้น า การสื่อสารสุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน ปัจจัย   

ทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลสุขศึกษา

และพฤติกรรมสุขภาพ การฝึกทักษะปฏบิัตกิารให้สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 

  Principles and concepts of health education and health behaviors, health literacy, 

determinants of health, health education methods, media health education and public speaking, writing 

health education lesson plans, motivation techniques, advocacy, basic health communication, 

communication personality, community speaking, psychological economic social and cultural factors 

toward health behaviors, practical skills for health education and developing health behaviors at 

individual, family and community levels 

 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข      3(2-2-5) 

  Professional Ethics and Public Health Law  

  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 

กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครอง  พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์ความรู้กฎหมาย

ประยุกต์ใชใ้นการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

  Professional standards, professional ethics, professional and social responsibilities, 

principles of forensic medicine, public health laws and laws related to professional practice, 

environmental law, consumer protection law, occupational health and safety law, laws relating to 

public administration, communicable diseases Act, community health professions Act, forencis 

medicine and the integration of applied legal knowledge in public health practice 
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324331 ระบาดวิทยา        3(2-2-5) 

  Epidemiology 

              หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ  การกระจายของโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย 

สถิติชีพ สถิติในทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค รูปแบบการ

ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้เทคโนโลยีในการรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา  

การจัดการภัยพิบัติ และการประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข 

  Principle and fundamental of epidemiology concept, natural history of disease, 

determinants of health, distribution of disease, measure in epidemiology, epidemiological study 

designs, health indicators, vital statistics, statistics in epidemiology, surveillance, epidemiological 

investigation, disease screening, type of epidemic for communicable and non-communicable 

diseases, using information technology for epidemiological reports, disaster management and applied 

epidemiology to public health 

 

324332 การป้องกันและควบคุมโรค          3(2-2-5) 

  Prevention and Disease Control  

  การเฝ้าระวังโรค แนวคิดการป้องกันและการควบคุมโรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง 

โรคอุบัติซ้ า โรคอุบัติใหม ่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกช่วงวัย นโยบายการป้องกันโรค ตัวชี้วัด 

และการบูรณาการในงานป้องกันและควบคุมโรค 

  Disease surveillance, disease prevention and control concept, infectious diseases, non-

communicable diseases, chronic diseases, re-emerging diseases, emerging diseases, accidents and 

injuries, disasters, occupational and environmental diseases, various factors related disease, 

immunization all among age group, disease prevention policy, indicators and integration in prevention 

and control of diseases 
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324333 ระเบียบวิธีวจิัย           3(2-2-5) 

  Research Methodology  

  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภทของงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย 

การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนด ตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้าง

และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการและ

รายงานการวิจัย และการประเมินโครงการวิจัย 

  Principle and public health research methods; type of studies; research ethics; Problem 

and objective formation; Hypothesis statement; variables and conceptual framework design; 

formulate and test tools in research; population, sample size and sampling; data collection; statistic 

for data analysis; presentation; proposal development and research report; project evaluation 

 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ        3(0-9-5) 

  Field Training Integration   

  การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา วางแผน ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาดา้นสาธารณสุข การตดิตามและการประเมนิผล 

  Practicum of health situation analysis, data collection design, data survey, data analysis, 

problems prioritization, planning, health problem alleviated implementation, monitoring and 

evaluation 

 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

Environmental Health 

หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และ        

ของเสียอันตรายที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล 

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียง และ  

การควบคุมความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และ 

สถานประกอบการ การควบคุมแมลงและพาหะน าโรค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ เกิดขึ้น 

ปรากฎการณ์เรอืนกระจกและภาวะโลกร้อน 
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Principles and concepts of environmental health, effects of water pollution and air pollution 

and hazardous waste on the health and environment, water supply management, water and sewage 

treatment, solid waste and hazard waste management, air pollution control, noise control and 

vibration control, food sanitation, environmental sanitation in community and establishment, insects 

and vectors control, nuisance management, environmental health management in community, 

importance of environmental health in current situation, greenhouse effects and global warming 

 

329221    การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                3(2-2-5) 

     Solid Waste and Excreta Management  

     ความหมายของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและ

อุตสาหกรรมแหลง่ก าเนิด คัดแยก เก็บกัก เก็บขน และวธิีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล การเก็บตัวอย่าง

และวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

นวัตกรรมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนและอุตสาหกรรม 

     Meaning of solid waste and excreta, principles of solid waste and excreta management in 

community and industry, source, separation, storage, transportation, and disposal methods, sampling 

and analysis of solid waste and excreta compositions, laws relevant to solid waste and excreta 

management, innovation in solid waste management in communities and industries 

 

329231   การจัดการเหตุร าคาญ                 3(2-2-5) 

     Control for Nuisance 

     ความหมายของเหตุร าคาญ บทบาทอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการจัดการ

เหตุร าคาญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเหตุร าคาญ ระบบและกลไกในการจัดการเหตุร าคาญ  

การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการเหตุร าคาญ แนวทางในการจัดการปัญหาเหตุร าคาญ เช่น กลิ่น 

เสยีง แสงสว่าง ความร้อน ฝุ่นละออง หรือส่ิงอ่ืนใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตัวอย่างกรณศึีกษา

ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

 Definition of nuisance; the role of the public health authority in nuisance management, 

relevant legal regulations on nuisance management, the systems and mechanisms required to manage 

nuisance, draft local regulation to manage nuisance, public nuisance management e.g. bad odor, excess 

noise, light, heat, particulate matter or adverse health effects; examples of case studies in communities 

and industries 
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329240 การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย              3(2-2-5) 

Occupational Health and Safety Management 

 แนวคิด ความเป็นมา ขอบเขต  และการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

การชีบ้่งอันตราย แนวทางในการประเมนิและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการท างาน โรคและอุบัติเหตุ

จากการท างาน การบริหารจัดการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทและหน้าที่ของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 Concepts, background, and scope of occupational health and safety, hazard anticipation, 

evaluation and control of environmental hazard, occupational diseases and accidents, occupation health 

and safety management, related regulations and standards, role and function of various organization 

concerning with occupational health and safety 

 

329241   การสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะ              3(2-2-5)  

     Environmental Sanitation in Community and Public Service Place 

      ความส าคัญของการจัดสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะที่ดี ผลกระทบจากการ

จัดการที่ไม่เหมาะสมที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม หลักการ มาตรฐานและกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะที่ส าคัญ โรงเรียน วัด ตลาด และ

อื่น ๆ การตรวจประเมนิสุขาภบิาลเบือ้งตน้ในกรณีศึกษา 

              Importance of appropriate environmental sanitation management in community and public 

service place, effects from improper management on health, environments and society, concepts, 

standards and regulations concerning environmental sanitation management in community and vital 

public service school, temple, market, and initial sanitation assessment in case studies 

 

329242   การควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค              3(2-2-5) 

     Arthropod Vectors and Rodent Control  

       หลักการในการควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค ประเภทและวงจรชีวิตของสัตว์

ที่เป็นพาหะน าโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ความส าคัญของแมลงสัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค วงจร

ชีวิตและพฤติกรรมของแมลง สัตว์ฟันแทะ ในฐานะที่เป็นพาหะน าโรค โรคที่เกิดจากแมลง สัตว์ฟันแทะ 

และพาหะน าโรค เทคนิคการส ารวจ หลักการในการป้องกันและควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะ

น าโรค  
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 Principles of arthropod vectors and rodent control, classification and life cycle of public 

health problem, importance of arthropod and rodent as disease carriers, life cycle and behavior of 

arthropod and rodent, diseases from arthropod vector and rodent, investigation technique, principles 

of prevention and control for arthropod vectors and rodent 

 

329311  เคมีวเิคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย  3(1-6-5)  

  Water and wastewater quality analytical chemistry 

   หลักการและปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสียทางห้องปฎิบัติการ 

การแปลผลข้อมูลคุณภาพน้ า การจัดท ารายงาน งานวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  Principles and practices for water and wastewater analysis in terms of physical, chemical, 

and biological characteristics, sampling and samples preservations, standard methods for water and 

wastewater analysis in laboratory, interpretation of water quality data, report preparation, research 

or environmental health project 

 

329312 การจัดการน้ าสะอาด                   3(2-2-5)  

  Water Supply Management 

           ความส าคัญของการจัดการน้ าสะอาด คุณลักษณะของน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน กฎหมายและ

มาตรฐานของน้ าดื่ม น้ าใช้ แหล่งน้ า การจัดการคุณภาพน้ ากระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าในชุมชน

และอุตสาหกรรม ระบบการจา่ยน้ าให้แก่ชุมชนและอุตสาหกรรม 

 Important of water supply, characteristic of surface water, and underground water law 

and standard of water, drinking water quality management improving water quality in community 

and industry water supply system in community and industry 

 

329313 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 

     Wastewater Treatment Technology   

               ปัญหา ความส าคัญและผลกระทบของน้ าเสียการจัดการน้ าเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม 

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน้ าเสีย ระบบการบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม การควบคุม การเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวมถึงการบ าบัดกากตะกอน 
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  Problems, importance and effects of wastewater, wastewater management in community 

and industry, laws and standards relating wastewater management and control, community 

wastewater treatment system, industrial wastewater treatment technology, operation, control and 

maintenance of wastewater treatment system including sludge treatment 

 

329331  การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร               3(2-2-5) 

  Indoor Air Quality Management  

  แหล่งก าเนิดและปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร การวางแผน การวิเคราะห์ เก็บตัวอย่างมลพษิอากาศภายในอาคาร การประเมินและจัดการ

ความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศภายในอาคาร กรณีศึกษากลยุทธ์การควบคุมคุณภาพอากาศภายใน

อาคาร 

  Emission source of indoor air quality problems, indoor air quality regulations, indoor air 

quality sampling; planning and analysis, indoor air quality health risk assessment and management, 

case studies of indoor air quality controls strategies 

 

329332   การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทอืน              3(2-2-5) 

      Noise and Vibration Management  

      ทฤษฎีของเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการและควบคุมมลพิษ 

ทางเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสียงการความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและติดตาม

ตรวจสอบมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานคุณภาพเสียงและ 

ความสั่นสะเทือน  

      Theories of noise and vibration from various activities, management and control of noise 

and vibration, strategy for controlling noise and vibration, determination and monitoring of noise and 

vibration, guideline for management and noise pollution and vibration control, laws and standards 

related noise pollution and vibration 

 

329343   อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร              3(2-2-5)  

    Food safety and sanitation  

      ความหมายของอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารทั้ง

ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ โรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ หลักการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ

อาหาร อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหารของชุมชนและสังคม การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การผลิต

อาหารปลอดภัย การควบคุมคุณภาพอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  
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      Definitions of food safety and sanitation, physical, chemical and biological contamination, food-

bone and water- bone diseases, food quality surveillance and control, food and water borne disease, 

hazard from food contamination on community and  society. Food sanitation management, safe food 

production, food quality control, food related laws and standards 

 

329344    พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ            3(2-2-5)  

     Environmental toxicology and health risk assessment 

      ความหมายพิษวิทยาสิ่ งแวดล้อม เส้นทางการรับสัมผัส การดูดซึม การกระจาย  

การเปลี่ยนโครงสร้าง และการขจัดออกจากร่างกาย แนวคิด ขอบเขต และประโยชน์ของการประเมิน

ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ปริมาณการรับ

สัมผัสและการตอบสนอง ประเมินความเป็นพิษ การสื่อสารและบริหารความเสี่ยงทางสุขภาพ และ

สิ่งแวดล้อม โครงการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

     Definitions of environmental toxicology, pathways, exposure, absorption, distribution, biotransformation, 

elimination; concepts, scope, benefits of environmental risk assessment, health qualitatively and quantitatively, 

dose-response assessment, health risk communication and management 

 

329422    การจัดการของเสียอันตราย                3(2-2-5)  

     Hazardous waste management 

        ความหมายของของเสียอันตราย แหล่งก าเนิดของเสียอันตราย ชนิดของของเสียอันตราย 

ปัญหาของเสียอันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตราย การจัดการของเสียอันตราย การเก็บกักของเสีย

อันตราย การบ าบัดของเสียอันตราย การวางแผนปฏิบัติการ การควบคุมระบบบ าบัดของเสียอันตราย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย 

     Meanings of hazardous waste, types of hazardous waste, problems of hazardous waste, 

effects from hazardous waste, management of hazardous waste, treatment of hazardous waste, 

operational planning, treatment system of hazardous waste, law of management of hazardous waste 

 

329423   เทคโนโลยีสะอาด                  3(2-2-5)  

    Clean Technology 

     หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เทคโนโลยีสะอาดกับแนวคิด

ของ BCG Economy Model การเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดการเกิด

ของเสียจากแหล่งก าเนิดด้วยเทคโนโลยีสะอาด นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เคมีสีเขียว การประเมินวัฏจักรชีวิต

ของผลติภัณฑ์ 
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    Principles of environmental management on sustainable development goal (SDG( , clean technology 

and BCG Economy Model concepts.  Attention is paid in how far choice of resources, process efficiency and 

avoidance of waste streams for to clean technology, industrial ecology, green chemistry, life cycle assessment  

 

329433  การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ                3(2-2-5) 

 Air Pollution Management And Control  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ ผลกระทบจากมลพิษอากาศ แหล่งก าเนิดมลพิษ

อากาศ อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ กฎหมายและการจัดการคุณภาพอากาศ การวิเคราะหเ์ก็บตัวอย่าง

มลพิษอากาศในบรรยากาศ การเก็บตัวอย่างจากการปล่อง เทคโนโลยีการควบมลพิ ษอากาศ 

ในอุตสาหกรรม แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 

 Principles of air pollution, air pollution effects, air pollution emission source, air pollution 

meteorology, law and air quality management, ambient air pollution sampling and analysis, stack 

sampling, technologies and air pollution control devices for industries, numerical modelling 

 

329445    การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ               3(2-2-5) 

      Environmental and Health Impact Assessment  

   หลักในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ กฎหมายและข้อก าหนด    

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

มาตรการป้องกันแก้ไข และการติดตามตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ กรณีศึกษา

โครงการที่สง่ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

      Principles of environmental health impact assessment, laws and acts related to environmental 

health impact assessment, process and steps of environmental health impact analysis, methods for 

assessing environmental impacts, physical, biological, hum an-use value, quality of life, mitigation and 

monitoring measures, assessing health impacts, projects cases studies of environmental health impact 

assessment 

 

329446  ระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม               3(2-2-5) 

 Environmental Health Management System 

 หลักการ ความส าคัญและประโยชน์ของระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ

การด าเนินธุรกิจที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม   

ที่ส าคัญ ISO GMP องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการและ

วิธดี าเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรและกรณีศึกษา 
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 Principles, importance and advantages of environmental health management system, effects 

of business operation on human health and environments, significant environmental health management 

systems ISO GMP, organizations and institutes relating to environmental health management, processes and 

methods of environmental health management in organizations and case studies 

  

329447    การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ              3(2-2-5) 

  Environmental Health Management In Emergencies And Disasters  

     ประเภทของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ผลกระทบของภัยพิบัติต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หลักการ

จัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การบรรเทาภัย การเตรียมความพร้อม การตอบโต้และการฟื้นฟูสภาพ 

บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิการประยุกต์

งานอนามัยสิ่งแวดลอ้มในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัต ิ 

     Types of emergencies and disasters, effects of disaster on health and environments, principles of 

emergencies and disasters management, mitigation, preparedness, respons, and recovery, roles and 

responsibilities of organizations, related laws of emergencies and disasters application of environmental health 

to public health emergency management, case studies in emergency and disaster management 

 

329448    มลพิษสิ่งแวดล้อมอุบัติใหม่และการจัดการ                3(2-2-5) 

     Emerging Environmental Pollutants And Management  

     ปัญหา ความส าคัญ ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อมอุบัติใหม่ แหล่งก าเนิด สภาวะ เส้นทาง 

การเคลื่อนที่ กลไกการกระจายตัวในสิ่งแวดลอ้มของสารมลพิษปนเปือ้นอุบัติใหม ่การส ารวจ วิธกีารเก็บตัวอย่าง

ในสิ่งแวดลอ้มและการวิเคราะห์ในห้องปฏบิัตกิาร การป้องกัน ควบคุม บ าบัด ฟื้นฟู และจัดการ เชิงบูรณาการ 

     Problems, significance, meanings of emerging environmental pollutants, source, fate, 

pathways, transport, distribution, and mechanisms of emerging pollutants, surveys and methods for 

sampling in the environment and laboratory analysis, integrated prevention, control, treatment, and 

remediation management 

 

329449  ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม                3(2-2-5) 

Environmental Epidemiology 

    แนวคิด หลักการวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม การค้นหาสาเหตุ และปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค

จากสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยบุคคล การประยุกต์ใช้ระบาด

วิทยา เพื่อการควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และ

น าเสนอข้อมูล กรณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 
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 Concepts principles of environmental epidemiology, cause and factors for disease from 

environments, agent factors, environment factors, host factors, application of epidemiology for controlling 

environment and environment health problems, software usage, data analysis and presentation, and 

related case studies 

 

329482  สัมมนา         1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย          

การตอบข้อซักถาม โครงงาน ปัญหาพิเศษในประเด็นด้านการสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สนใจ

และทันสมัย 

 Searching for data collection, analysis, report writing, presentation, discussion, answering 

questions, project, special problem relating to interesting and up-to-date issues of public health and 

environmental health. 

 

329491  การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 

  Preparation for Professional Experience and Co-operative Education    

  รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สถานประกอบการ 

คุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ

โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     Types and Process of professional experience and co-operative education, working places, 

virtue and morality, communication and communication techniques, human relations in workplace, working 

personality development, report writing and presentation techniques, specialist skills training in 

Environmental Health 

 

329492    การศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม            1(0-2-1) 

               Special Problem Study In Environmental Health      

     ปัญหาและงานวิจัยในขอบเขตงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมตามความถนัด

ของผู้เรียนภายใต้การควบคุม และการแนะน าของอาจารย์ การน าเสนอการศึกษาและผลงานวิจัย  

ในประเด็นที่สนใจ 

      Problems and research in the scope of environmental health in the community and society 

to aptitude under advisor control, presentation of problems and research on issues of interest 
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329493 การฝึกงานวิชาชพี                                               6 หน่วยกิต  

 Professional Training 

           การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข   

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การค้นคว้าข้อมูลประกอบการท างานจากสื่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏบิัตงิานที่ใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Practicing ,learnig,increasing experiences and skills of public health in workplace, searching 

information for working from Thai and English media, report writing and presentation in correct Thai and 

English language 

 

329494 การศึกษาอิสระ                                                              6 หน่วยกิต  

Independent Study 

การค้นคว้ าข้อมูลจากบทความภาษาไทยและภาษาอั งกฤษการรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการอภิปราย การน าเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใชภ้าษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 Searching data from Thai and international research articles, study procedure research 

analysis report present and discussion and presentation of the study results in Thai and English, the 

final report preparation in correct Thai and English language  
 

329495 สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต  

 Co-operative Education 

เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การค้นคว้าข้อมูลประกอบการท างานจากสื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏบิัตงิานที่ใช้ภาษาถูกตอ้งทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

Working develop experience and skill in public health as intern in workplace, searching 

information for working from Thai and English media, report preparation and presentation in correct Thai 

and English language 
 

361203  จุลชวีวิทยาและปรสิตวทิยา               3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology          

ชนดิ รูปร่าง ลักษณะของจุลนิทรียแ์ละปรสติที่มผีลตอ่สุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชือ้และกลไก

การต้านทานต่อการติดเชือ้ 
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Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of microorganisms and parasites, 

infection and host defense mechanism 
 

363219    กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น                 3 (2-3-6) 

Fundamental anatomy 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง  ๆ  

ในมนุษย์ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับ

ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลืองและ

ภูมคิุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบตอ่มไร้ท่อและฮอร์โมน และระบบสบืพันธุ์  

General knowledge of gross anatomy and histology of human organ systems, integumentary 

system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory and special sense organs, 

respiratory system, cardiovascular system, lymphatic and immune system, digestive system, endocrine 

system and reproductive system 

 

365210    ชีวเคมเีบื้องต้น                 3(2-3-6) 

   Fundamental Biochemistry    

 คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของ

ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ

สารชีวโมเลกุล 

 Chemical properties and metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic 

acids, properties and activities of enzymes, central dogma, molecular biology techniques, hormonal 

regulation, bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, relationship between biochemistry 

and disorders, biochemistry of blood and urine and biochemical properties testing for biomolecules 

 

367202   สรีรวทิยาของมนุษย์                3(2-3-6) 

 Human Physiology     

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของ

เซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
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 Human body roles, functions and mechanisms of various systems in normal condition such as 

cellular physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body temperature 

regulation  

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง  สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง  ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1  เลข 1    หมายถึง  กลุ่มวิชาน้ าและน้ าเสีย 

  3.2  เลข 2    หมายถึง กลุ่มวิชาของเสียและของเสียอันตราย 

  3.3  เลข 3    หมายถึง กลุ่มวิชามลพิษอากาศและเสียง 

  3.4  เลข 4   หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  3.5  เลข 8    หมายถึง กลุ่มวิชาจรรยาบรรณ วิชาชีพ และสัมมนา 

  3.6  เลข 9   หมายถึง กลุ่มวิชาการศกึษาอิสระ ฝกึงานและสหกิจศกึษา 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง  ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวชิาของเลขรหัสตัวที่ 5 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1* นายปฏิพัทธ ์วงคเ์รือง 15799001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและการจดัการ

สิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

เคมี   

มหาวิทยาลยัพะเยา 

 

มหาวิทยาลยัพะเยา  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2560 

 

2555 

2553 

2* นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 55403900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เวชศาสตรชุ์มชน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมความปลอดภัย  

สาธารณสุขศาสาตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล  

2562 

2551 

 

2549 

2545 

3* นางสาวอรัณย์ภัค  พิทักษ์พงษ์ 367030071XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2558 

    วท.ม. ชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2552 

    วท.บ. อนามยัสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2548 

 

 

 
 

54 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

4* นางสาวปิยะวด ีศรีวชัิย 35399002XXXXX อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสาตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2563 

2548 

2548 

 

2545 

5* นายศราวุฒ ิแสงค า 13413000XXXXX 

 

อาจารย์ ส.ม. 

วท.บ. 

 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

2557 

2554 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

  ในการฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 

ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีทักษะภาคปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักคุณธรรม 

จรยิธรรมทางวิชาชีพ การฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดหลักการ

เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของ

ประชาชนและวางแผนเพื่อแก้ไข พัฒนาปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการฝึกเป็น 2 ระดับ คือ 

      1. การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ เป็นฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชา อนามัย

สิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้และทฤษฏีในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อน าไปใช้ใน

การด าเนินงานในชุมชน การท างานเป็นทีม การศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสังคมและชุมชน  

การเตรียมชุมชนการส ารวจและวินิจฉัยชุมชน วิเคราะห์สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาและ 

ความต้องการของประชาชน ด าเนินการตามแผน ประเมินผลและสรุปผล จัดท ารายงานการฝึก

ปฏิบัติ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

      2. การฝึกงานวิชาชีพ เป็นฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกงาน

วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐหรอืเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวทิยาลัย 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม  

4.1.1 มีวนิัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

 4.1.2 มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 4.1.3 มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 

 4.1.4 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4.1.5 สามารถประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4.1.6 สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และวางแผนเพื่อแก้ไข พัฒนาปัญหา        

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 4.1.7 สามารถส่งเสริมและควบคุมป้องกันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 

 4.1.8 ให้บริการวิชาการด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั่วไป 

ชั้นปี   รหัสวิชา       รายวิชา                               หน่วยกิต     ภาคการศึกษา 

  3   324327       การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ       3(0-9-5)          ปลาย 

           Field Training Integration  

  4      329492       การศกึษาปัญหาเฉพาะทางดา้นอนามัย         1(0-2-1(            ต้น 

                              สิ่งแวดล้อม           

                              Special problem study in Environmental Health 
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ชั้นปี  รหัสวิชา รายวิชา          หน่วยกิต     ภาคการศึกษา 

  4  329493 การฝึกงานวิชาชีพ                        6(0-18-9)        ปลาย 

    Professional Training    

  4  324495 สหกิจศึกษา                  6(0-18-9)        ปลาย  

Co-operative Education    

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

        5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 324428 ระเบียบวิธีวิจัย ก าหนดให้นิสิตต้อง

ท างานวิจัยกลุ่ม และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หัวข้อของ 

การวิจัยเกี่ยวข้องกับงานเน้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจและ 

ความถนัดของนิสิต โดยมีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

        5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

    นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่และ

น าไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้  

        5.3 ช่วงเวลา 

     ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 4 

       5.4 จ านวนหน่วยกิต 

   3 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพและการใช้ภาษาอังกฤษ บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ และสอดแทรกการใช้

ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะ การสนทนาในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาการศกึษา 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

(1)  มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม       

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  

(2)  จัดการเรยีนการสอนโดยยึดการปลูกฝังจติส านึก

รักสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ใหค้วามส าคัญและปลูกฝัง       

ให้นสิิตมจีรรยาบรรณวิชาชีพ  

(3)  มกีารตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิิตมคีุณธรรม

จรยิธรรมในการด ารงชีวติอย่างตอ่เนื่องตลอดหลักสูตร  

3. ด้านภาวะผู้น า (1)  ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก  

ให้นสิิตตอ้งท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม   

(2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ        

ให้นสิิตรว่มกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น

และแสดงออก  

(3)  ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง

การมวีินัย ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษา

ในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนได้มกีิจกรรมการสื่อสาร

และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

ผา่นการแสดงบทบาทสมมุติ

เกี่ยวกับสถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน

1.ประเมินความรูท้างหลัก

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้

ภาษา สื่อสาร ทั้งใน

หอ้งเรยีนและจากการ
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ชีวติประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

น าเสนอผา่นงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมนิบุคลิกภาพใน

การสื่อสาร 

PLO2 ผู้เรยีนสามารถอธิบาย

และน าความรู้ดา้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สาธารณสุข น าไปใช้ในการ

วิเคราะหท์างห้องปฏิบัติการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้

มีช่ัวโมงปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตได้

ฝกึการใชง้านอุปกรณ์ โปรแกรม

และการวิเคราะหท์ี่เกี่ยวข้องใน

รายวิชาที่มเีนือ้หาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการ นิสติได้เลือกใช้

เครื่องมือตรวจวัดทาง

หอ้งปฎิบัติการได้ 

ประเมินจากความสามารถ

ในการใชเ้ครื่องมอื การ

เลือกใช้เครื่องมอื และการ

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

PLO3 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

ประยุ กต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อและ

เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสาธารณสุข ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ให้ผู้เรยีนใช้เทคโนโลยีใน

ชีวติประจ าวันและการท างาน 

โดยการฝึกปฏิบัติโดยใช้

กรณีศกึษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้น

ในชีวติประจ าวันและการท างาน

ในอนาคต 

2. ให้ผู้เรยีนน าเสนอและจัดการ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ

ต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

1. ประเมนิความรูเ้กี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใชใ้นชีวติและ

จ าวันและการท างาน 

2. ประเมินจากความ

ถูกต้อง ในการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร  

เพื่อการศกึษาและสืบค้น

ข้อมูล 

3. ประเมนิทักษะด้าน

สารสนเทศ  สื่อ และ

เทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology 

Skills)  

PLO4 ผูเ้รียนแสดงออกถึง

คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพทางดา้น

อนามัยสิ่งแวดล้อม  

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรยีนเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผูอ้ื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ทั้งเป็นการบรรยายแนวคิดที่

ส าคัญ การท ากิจกรรมในช้ันเรียน 

และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education)  

1. ประเมนิพฤติกรรมการมี

ส่วนรว่มในชั้นเรียน  

การสะท้อนการเรียนรู้  

การอภิปรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้

ทางดา้นสุขภาพ (Health 
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2. จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความ

รอบรู้ทางดา้นสุขภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  (Environmental 

Literacy) ในรูปแบบของการ

บรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้

ความรู ้ส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมาย

งานให้ผูเ้รียนเกิดทักษะโดยใช้

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน

ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิดในการ

จัดการปัญหาของตนเองได้อย่าง

สร้างสรรค์  

3. ประเมนิจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผู้เรียนใน

การแก้ปัญหาของตนเอง 

Literacy) และความรอบรู้

ทางดา้นสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Literacy) 

PLO5 ผู้เรียนสามารถท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น มคีวามรับผดิชอบ 

มีภาวะผู้น า และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก  

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการความรู้มาใช้ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Learning) 

เพื่อท าให้เกิดการท างานรว่มกัน

ของผู้เรยีน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นการท างานเป็นทีม ใช้ทักษะ

ในการด าเนินชีวติในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่

ดีงามของสังคมไทย โดยเปน็การ

เรียนรู้ใชป้ัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จากชุมชน 

1. ประเมนิทักษะทางสังคม

และการเรียนรูข้้าม

วัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills)  

โดยผ่านการท างานเป็นทีม 

ในฐานะเป็นพลเมืองที่มี

ความรับผดิชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

โดยเฉพาะประเด็นปัญหา

ทางดา้น สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
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เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

3. ประเมนิจากการสะท้อน

คิด การอภิปราย และการ

น าเสนอแนวคิด   

PLO6 ผูเ้รียนสามารถสืบค้น 

น าเสนอข้อมูล และแสดงออก

ซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมทีักษะการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ด ารงชีวติอย่างมคีุณภาพ 

(Growth mindset) ผ่านการเรียน

การสอนจากสถานการณ์ใน

ชีวติประจ าวัน หรอืกรณีศึกษาที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. สง่เสริมให้ผูเ้รียน สบืค้น 

รวบรวม ศึกษา วิเคราะหแ์ละสรปุ

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเอง

และสังคม เพื่อใช้ในการคิด

วางแผนแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

3. สง่เสริมให้ผูเ้รียนมีแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอ

แนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ใน

รูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

1. ประเมนิความรู้และ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติของผูเ้รียน 

2. ประเมินความรูแ้ละ

แนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ 

3. ประเมนิจากการ

วิเคราะห์ตนเองเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้

ทักษะความเป็น

ผูป้ระกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) 

5. ประเมนิจากการสะท้อน

คิด การอภปิราย และการ

น าเสนอแนวคิด 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพ

ด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรูข้องหมวด

รายวิชาศกึษาทั่วไปและวิชาชีพ

สร้างสรรค์แนวคิด ผ่าน

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพื่อให้ผูเ้รียน

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของ

1. ประเมนิทักษะที่ใชใ้น

กระบวนการของการคดิเชิง

ออกแบบ ประกอบด้วย 

การเข้าใจปัญหา การ

ก าหนดปัญหาให้ชัดเจน  

การระดมความคิดการ
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โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

(Project Based Education) ในการ

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผูใ้ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม 

และวิชาชีพ (Social Innovation) 

ผา่นกระบวนการท างานเป็นทีม 

สร้างต้นแบบที่เลือก และ

การทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การ

เรียนรู้ผ่านทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม (4Cs) 

ประกอบด้วย  การคิด

วิเคราะห์ (Critical Thinking)  

การสื่อสาร 

(Communication) การ

ร่วมมือ (Collaboration) และ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถประเมิน 

และแก้ปัญหาทางสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์

เชงิพื้นที่ได้ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อใหน้ิสิตมี

ความรู ้ความเข้าใจหลักการทาง

ทฤษฎี และสามารถประยุกต์

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดย

การเรียนการสอนต้องทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

2. การมอบหมายงานให้ค้นคว้า

วิเคราะห์และสังเคราะหข์้อมูล 

เขียนรายงานและน าเสนอผลงาน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้น

รายวิชาต่าง ๆ ให้นิสติได้วิเคราะห์

สถานการณ์จ าลองและ

สถานการณเ์สมอืนจริงและ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

1. การทดสอบ 

2. การประเมนิชิน้งาน 

3. การประเมินการน าเสนอ

หนา้ช้ันเรยีน 

4. การประเมินผลการ

อภปิราย 

5. การประเมินการ

วิเคราะหก์รณีศึกษา 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

 

PLO7 

1.คุณธรรม จริยธรรม        
(1( มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ   ✓     

(2( ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย   ✓     

(3( เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น     ✓ ✓    
(4( มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม   ✓ ✓  ✓  

2.ความรู้        
(1( มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา ✓ ✓ ✓    ✓ 
(2( สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเพื่อให้เลง็เหน็การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
     ✓ ✓ 

(3( สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      ✓  

3.ทักษะทางปัญญา        

(1( มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคดิสร้างสรรค์และคิดอย่าง 

เป็นระบบ 
    ✓ ✓ ✓ 

(2( สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใชเ้คร่ืองมือเหมาะสม

กับการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
     ✓ ✓ 

(3( สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
    ✓ ✓ ✓ 

(4( ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
    ✓ ✓ ✓ 63 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

 

PLO7 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ        

(1( มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี    ✓  ✓ ✓ 
(2( สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตาม 

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 
   ✓  ✓ ✓ 

(3( มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน เป็น

ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ✓  ✓ ✓ 

(4( มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     ✓ ✓ ✓ 
(5( มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม   ✓ ✓  ✓  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
(1( มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกีย่วข้องกับการ

ใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 
 ✓     ✓ 

(2( สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งอย่างสรา้งสรรค์ 
   ✓   ✓ ✓  ✓ 

 (3( มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✓   ✓ ✓  ✓ 

6.สุนทรียภาพ        

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวฒันธรรม   ✓ ✓ ✓   

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ        

(1( มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓   

(2( สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

กลุ่มภาษา         

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน         

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ         

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชวีติประจ าวัน 
        

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 
        

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 

        

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั         

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิต

ยุคดจิิทัล 

        

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล         

กลุ่มทักษะชวีิต         

003101 สุนทรียศาสตร์ในการ

จัดการชวีติ 

        

003102 การพัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

        

003203 เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์

สังคม 

        65 
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66 
กลุ่มวิชา/รหสั

วิชา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

003204 การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

        

003305 กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

        

003306 บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชพี 
        

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 

241111 คณิตศาสตร์ 1   
      

242101 หลักเคมี         

242141 เคมีอินทรีย์         

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม   
      

244104 ฟิสิกสว์ทิยาศาสตร์ชีวภาพ         

329101 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม   
 

     

361203 จุลชวีวทิยาและปรสิต

วทิยา 
  

      

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น   
 

     

365210 ชวีเคมีเบือ้งต้น   
 

     

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์         
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

กลุ่มวิชาชพีเฉพาะสาธารณสขุ         

324111 การสาธารณสุข         

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ 
        

324263 จรรยาบรรณวชิาชีพและ

กฎหมายสาธารณสุข 

        

324331 ระบาดวทิยา         

324332 การป้องกันและควบคุม

โรค 

  
 

     

324333 ระเบียบวธีิวิจัย         
324372 การฝึกปฏบัิตกิาร

ภาคสนามบูรณาการ  
        

329231 การจัดการเหตุร าคาญ         

329240 การจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

  
 

     

329241 การสุขาภบิาลชุมชนและ

สถานบริการสาธารณะ 
  

      

329482 สัมมนา         
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68 
กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ         

329221 การจัดการมูลฝอยและ

สิ่งปฏกิูล  

        

329242 การควบคุมแมลง สัตว์

ฟันแทะ และพาหะน า

โรค 

  
 

     

329311 เคมีวิเคราะหค์ุณภาพน้ า

และน้ าเสีย 

        

329312 การจัดการน้ าสะอาด         
329313 เทคโนโลยกีารบ าบัดน้ า

เสีย 
        

329344 พษิวทิยาสิ่งแวดลอ้มและ

การประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพ 

        

329343 อาหารปลอดภัยและ 

การสุขาภบิาลอาหาร 

        

329422 การจัดการของเสีย

อันตราย 

        

329445 การประเมินผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอ้มและ

สุขภาพ 

        

329492 การศึกษาปัญหาเฉพาะ

ด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
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69 
กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

329493 การฝึกงานวชิาชีพ          
329494 การศึกษาอิสระ         
329495 สหกิจศกึษา         
329331 การจัดการคุณภาพ

อากาศภายในอาคาร  

        

329332 การจัดการมลพิษเสียง

และความสั่นสะเทือน 

        

329433 การจัดการและควบคุม

มลพิษทางอากาศ    

        

329446  ระบบการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
        

329423 เทคโนโลยสีะอาด         

329447 การจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอ้มในภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพบัิติ 

        

329448 มลพิษสิ่งแวดลอ้มอุบัติ

ใหมแ่ละการจัดการ 

        

329449 ระบาดวทิยาสิ่งแวดลอ้ม         
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต         

329491 การ เต รียมพ ร้อมฝึ ก

ประสบการณ์วิ ชาชีพ

และสหกิจศกึษา 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

  (2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

  (3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

  (4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

  (5) มีจิตอาสา ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผดิชอบต่องานตนเองและสังคม 

  

 2. ความรู้ 

                    (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

          (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา  

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ  

                    (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ 

          (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

     (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

     (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน    

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

              (4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    (5) มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ  

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

          (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ 

ใช้ในการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

  (3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 6. สุนทรยีภาพ 

  มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

 8. ทักษะการฝึกปฏิบัติ 

  (1) ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในด้านการทดสอบ

สมรรถนะ การสอบสวนอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ และการตรวจวัดสภาพแวดล้อม                    

ในการท างาน เพื่อควบคุมและก าจัดความเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ                 

ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  (2) ส ารวจ ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลมา

น าเสนอหรือน าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

  (3) ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติเหตุและ  

โรคจากการประกอบอาชีพ การควบคุมโรค และการจัดการเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

  (4) ปฐมพยาบาล ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากการท างาน หรือ   

ผูท้ี่ได้รับผลกระทบทางดา้นสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อการส่งต่อตามกฎหมายก าหนด 

  (5) ประเมินสถานการณ์ วางแผนงาน ก ากับ ปฏิบัติงานตามแผน และการประเมินผล

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ระกอบอาชีพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต    

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา ในระดับ

รายวิชา โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

จัดให้มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา และใช้ระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาเป็นเครือ่งมอืช่วยในการด าเนินการทวนสอบในระดับหลักสูตร  

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

          การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

   2.2.1 ส ารวจจากภาวะการมีงานท าของนิสิตที่ส าเร็จการศกึษาแต่ละปีการศกึษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความรู ้ความสามารถ และความมั่นใจของนิสติในการประกอบอาชีพ 

  2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่จบการศกึษา 

  2.2.3 ประเมินจากต าแหน่งในการท างาน หรอื ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ    

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่

     1.1 การรับอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิตรงกับหลักสูตรเป็นปริญญาใดปริญญาหนึ่งด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง 

   1.2 ก าหนดใหอ้าจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ

ในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร 

รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

     1.3 คณะมอบหมายงานโดยมอีาจารย์ที่มปีระสบการณเ์ป็นพี่เลีย้ง 

     1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน         

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษา

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้ง 

ให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 

ตลอดระยะเวลาการด าเนนิการหลกัสูตร 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิ ตให้ได้ 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดและทันสมัย 

 2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ นสิติ และผู้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วม 

2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 

และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม             

ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

 2.2.2 สง่เสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกจิกรรมการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

           2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการด้านการ

สาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์

มคีวามรู้และทักษะที่ทันสมัย 

        2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการก าหนดแนวทางในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

พ.ศ.2558 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และตัวแทนจากสภาวิชาชีพ เพื่อร่วมพิจารณาก าหนด

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และมีความทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล วางแผน และประเมินการด าเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต นอกจากนี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้สนับสนุนให้มีระบบการประเมินคุณภาพหลักสูตรในทุกปีการศึกษา    

โดยเป็นการประเมินจากภายในหลักสูตรเองและมีผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อให้หลักสูตรสามารถ

น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย  

5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยให้มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามบัณฑิตหลังจบการศึกษา การตรวจสอบ

จากผูใ้ช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบที่รวบรวมได้ เป็นข้อมูล

ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งมีรูปแบบของการด าเนินการ

ดังนี ้ 

1( ส ารวจและประเมินภาวะการได้งานท าของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

ทั้งในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความรู ้ความสามารถ ความมั่นใจของนิสติในการประกอบ

อาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิต รวมไปถึงศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จหรือ

ได้รับรางวัลในระดับชาติหรอืนานาชาติ  

2( ตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยการพูดคุย 

การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่จบการศึกษา

จากหลักสูตรฯ  
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 3( แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใ ช้บัณฑิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา   

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

3. นิสิต 

หลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญกับนิสิตตั้งแต่การรับเข้า การติดตามผลความก้าวหน้า

ระหว่างการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1( การประเมินผู้สมัครเพื่อการรับเข้าศึกษา ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาภายใต้

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Thai University Center Admission 

System; TCAS) โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.( มีรูปแบบและขั้นตอนการคัดเลือก

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินด้านสุขภาพ ด้านการสัมภาษณ์ 

รวมถึงความรู้พื้นฐานและความถนัดของผู้สมัครเรียน  

2( การประเมินนิสิตระหว่างศึกษา พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชา   

ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา และผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามขั้นตอน ทุกรายวิชาที่สอนในหลักสูตรฯ มีการก าหนด

วัตถุประสงค์ของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา แผนการพัฒนาผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา 

แผนการสอน แผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กระจายค่าน้ าหนักตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อน าไปสู่การประเมินผลการเรียนของนิสติที่ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ

นิสติ อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิต ความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน

ของนิสิต ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรอืผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อร้องขอให้

ตรวจสอบข้อสงสัย/ข้อกังขาได้ 

ส าหรับการป้อนข้อมูลกลับของผู้สอนสู่ผู้เรียน มีระบบที่ใช้หลายรูปแบบขึ้นกับแต่ละ

รายวิชา ได้แก่ การประกาศคะแนน และการเฉลยข้อสอบโดยการอธิบายหลังการสอบ การตรวจ

รายงานและงานที่มอบหมายและส่งคืนผู้เรียนเป็นระยะ ๆ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การเรียกพบ

กรณีที่นิสิตมีผลการเรียนไม่ดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของ

ผูเ้รียน การประเมนิผล/วัดผลการเรียนที่มากกว่า 1 ครั้ง และแจ้งผลการเรียนให้ทราบเพื่อให้เกิดการ

พัฒนา เป็นต้น 

1( การประเมินส าเร็จการศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษาจะใช้การสอบวิชาโครงงานหรือ

สอบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แก้ปัญหา นอกจากนั้นมีการจัดสอบความวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา  
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เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถเขียน อ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษได้และ 

เพิ่มโอกาสในการได้งานท ามากขึ้น และมีการโครงการในแผนปฏิบัติการแต่ละปี เพื่ออบรมเตรียมความ

พร้อม ตลอดจนชี้แจงขั ้นตอนต่าง ๆ ในการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งแนะน าการสอบเพื่อขอขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน้ า อากาศ และกากอุตสาหกรรม 

 

4. คณาจารย์ 

 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิต

จึงมีการก าหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด 

นอกจากนั้นยังจัดท าระบบการบริหารอาจารย์ การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของ

หลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้คณะยังมีโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์  

ใช้ความรู้ความสามารถที่มี มีส่วนร่วมกับสถานประกอบในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ของสถาน

ประกอบการ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมานั้นสอนแก่นิสิต ประชุม

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุก ๆ ปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อก าหนด

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือ ประเด็นที่ต้องจัดให้มีการ

ทบทวนหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

     สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางมหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนา

หลักสูตรโดยพิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มาพิจารณาเพื่อให้เนื้อหารายวิชา   

ในหลักสูตรมีความทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะได้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้มีการจัดให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

ในทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลปรับปรุงสาระในรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบทงานในปัจจุบัน ผา่นการ

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินการหลักสูตรทุกปีการศึกษา

และจัดท า มคอ.7 และมีการจัดท าการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา 

     การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการพิจารณาความสอดคล้องของ

คุณวุฒิผู้สอนกับรายวิชา ทางกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีกลไกในการก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ผ่านการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และประมวล

รายวิชา เพื่อให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ตรงตามที่หลักสูตรได้ออกแบบไว้ มีการ
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ก าหนดรายวิชาที่ต้องมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยให้มีหน่วยกิตปฏิบัติเพียงพอ นอกจากนี้ยังส่งเสริม

ให้มีการบูรณาการรายวิชากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร และพันธกิจอื่นของคณะที่สามารถส่งเสริม

ทักษะที่ต้องการได้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้รายวิชาประเมินผลการสอนผ่านการจัดท า 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพื่อน าผลการด าเนนิงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของทุกรายวิชามาพิจารณา

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และวางแผนส่งเสริมพัฒนาผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอน

รวมทั้งมคีวามรูท้ี่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนเพิ่มมากขึ้น 

 การประเมินผู้เรยีน  

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการจัดระบบการติดตามและมีการตรวจ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยในแต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  

ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และมีการชี้แจงรายละเอียดให้นิสิตทราบทั้งผลการ

เรียนรู้ที่รายวิชาจะท าการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน และท าการป้อนกลับผลการ

ประเมินให้นิสิตทราบ นอกจากนี้ทุกรายวิชาจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินของ

รายวิชาว่า  มีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรผ่านการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการจัด  

การเรียนการสอนผ่านแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมีกรรมการในการก ากับ  

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการหลักสูตร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและนโยบายปฎิบัติให้แก่

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนส าหรับนิสติ เช่น ต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ตา่ง ๆ 

คอมพิว เตอร์  สื่ อ  และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

และมีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ และมีห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่นิสิตสามารถฝึกทักษะปฏิบัติได้ในการเรียนการสอนรายวิชา โดยมีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง

หอ้งปฏิบัติการ เพื่อให้นสิิตได้ใชใ้นการเรียน การท าวิจัย นอกจากนีท้างหลักสูตรยังได้สร้างเครือข่าย

กับชุมชน เพื่อให้นสิิตในหลักสูตรได้เรียนรู ้และฝกึทักษะปฏิบัติจากพืน้ที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อใหไ้ด้ตาม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80  

มีสว่นร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี( 
     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ 

ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ( ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่( 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ( 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5( มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

       1.1.1 ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ /หรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ        

การจัดการเรียนการสอน 

       1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน                      

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจากนิสิต รวมทั้ง 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียด            

ของหลักสูตรและรายวิชา 

       1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

       1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน               

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

             1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

      1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด             

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

       1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนรว่มงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

       1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

        2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

              2.1  แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหนว่ยงาน 

          2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ  โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์  นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน 

ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม 

สัมภาษณ์ และสังเกต 

      2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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        3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล                

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2561 และข้อบังคับจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ

หลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะ 

 

        4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

           4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน        

เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

    4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิต และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒนา

หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

      4.3 ปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. 
หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 106 102 

   2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  60 32 

   2.2 กลุ่มวิชาชพีเฉพาะสาธารณสุข  - 30 

   2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46 34 

   2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

 - 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - 1   

รวม  (หน่วยกิต)  ไมน่้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 142 138(1) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศึกษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

 

001101 การใชภ้าษาไทย                                   3 (2-2-5( 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการ

ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ

การแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่

เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน                    2(2-0-4( 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                        3(2-2-5( 

Ready English  

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อา่น เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเอง

และบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน 

การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ

สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily- life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                            1(0-2-1( 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขี ยน  บู รณาการ ร่วมกับศาสต ร์อื่ น                       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                          3(2-2-5( 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง 

การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการ

สื่อสารระหว่างประเทศ การใชภ้าษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและ

การรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different 

situations in communication and effectiveness in international 

001103   

 

 

 

 

  

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน          3(2-2-5( 

 English for Daily Life      

      ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

context including trip planning, flight and accomudation booking 

using internet, international phone calling, communication in 

airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                             3(2-2-5( 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชวีิตประจ าวัน หลักการใชภ้าษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความ

จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ

ตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e- mail, summarizing from 

media, news reading and sharing, data interpretation 

from graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                3(2-2-5( 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in familiar situations 

and describing familiar matter 
 

 

 

 

 

 
002201 พลเมืองใจอาสา                                    3(3-2-5(  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระ

เสไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ       3(2-2-5(        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                               3(3-2-5(                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความรุนแรงในสั งคมพหุ วัฒนธรรม กระแส                  

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียนความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค 

จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and 

violence management in multicultural society, social and 

cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity 

of Thailand’ s regional, Phayao and University of Phayao 

dimensions          

 

 

 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล           1(0-2-1(  

  Technology Usage in Digital Age   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท าธุรกรรม

พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  การใช้ เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage  

of office software    
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003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม             3(3-2-5( 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก

ก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ 

การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การ

จัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                          2(1-2-3( 

  Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                        3(3-2-5(                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ

ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ             

และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       

คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology:  hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data 

for work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ            3(2-2-5( 

  Artistic for Life Management 

     ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชวีิต

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคม

และชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

    Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                            3(3-2-5(                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ

อารมณ ์

 Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life 

and planning, fundamental of sufficiency economy, 

lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system, 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้              3(2-2-5( 

ตลอดชีวติ                                          

Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พัฒนาทักษะทางสั งคม  บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน

บุคคล 
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positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth 

mindset, development of social skills, personality 

and expression in society, thinking skills, creative 

thinking, communication skills and lifelong learning 

for future, personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม               3(2-2-5( 

Socialized Personality 

     ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเส ริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลั ก ษณะที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม อั ตลั ก ษ ณ์ ขอ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว

ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม              2(0-4-2( 

Collaborative Learning for Society Creation    

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิต

ใ น สั ง ค ม  ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น                  

 Community learning skills, study of the culture and 

way of life of the community, collaboration, psychology 

of collaboration, public expression, planning, strategy 

formulating and implementing plan in collaborative 

works, human rights and obligation, cooperation and 

adaptability to changing environment, responsible 

citizens, awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and respect 

for others 

  

   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม               1(0-2-1( 

และชุมชน 

Health Environment and Community Management                                             

      ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้น า

ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’ s health 

problems, safety in living, searching for community’ s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 
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  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็     3(2-2-5(

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

     ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับผู้ประกอบการ

ในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิด

การสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จรยิธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial 

planning and transaction for entrepreneurs, qualities of 

digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for 

digital age entrepreneurs, design thinking process, concepts 

of developing new products using design thinking process, 

ethics for digital age entrepreneurs 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  3(0-6-3(                
Integration for Professional Innovation 

     การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

     Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation 

using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                          110  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                      60 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                  32 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ              3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

     ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดยใชท้ักษะการ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูด

และการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลัง

ศึกษาให้มีความสอดคล้องกับค าศัพท์ 

     English in more specific contexts through listening, 

speaking, reading, and writing skill with additions of 

various speaking and writing topics 

  ปิดรายวิชา 

241111 คณิตศาสตร์ 1                                          4(3-3-8( 

Mathematics I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปรพิันธ์ของ

ฟังก์ชันและการประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการเชิง

เส้น 

     Mathematic induction, limits and continuity of 

functions, derivative of functions and applications, 

integral of functions and applications, matrices and 

system of linear equations 

241111 คณิตศาสตร์ 1                                       3(2-2-5( 

Mathematics I 

     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

     Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

ปรับหน่วยกิต

และค าอธบิาย

รายวิชา 

242101 หลักเคมี                                                4(3-3-8) 

Principle of Chemistry  

     สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีรีออดิก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์

เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี กรด-เบส 

เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม  

     Matter measurement, atomic structure, periodic 

system, chemical bonding and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acid and bases, 

electrochemistry, nuclear chemistry, environmental 

chemistry 

242101 หลักเคมี                                               4(3-3-8( 

Principle of Chemistry 

     สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิ ริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย  

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 

กรด-เบส เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

     Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and 

bases, electrochemistry, nuclear chemistry, 

environmental chemistry 

คงเดมิ 

  242141 เคมีอินทรีย์                                             4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

     บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์  

การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซเมอร์

ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิด

แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก 

แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์  

คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

รายวิชาใหม่ 



105 
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่

ปรับปรุง 

     Introduction of organic chemistry, classification, 

nomenclature and isomerism of organic compounds, 

properties, reactions and reaction mechanisms of 

alkane, alkene, alkyne, aromatic, heterocyclic, alkyl 

halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, 

carboxylic acids and their derivatives 

  242422

  

เคมีสภาวะแวดล้อม                                3(2-2-5) 

Environmental Chemistry  

     ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะ

แวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและการ

ป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน การอนุ รักษ์

สิ่งแวดล้อม 

     Ecosystem, pollution, effect of the environment to 

society and community, causes, correction and 

protection of environmental pollution, safety in the 

laboratory and everyday life, environmental 

conservation 

รายวิชาใหม่ 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ                          3(2-3-6) 

Life Science Physics 

     หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตรก์ารเลื่อน

ต าแหนง่และการหมนุงาน พลงังานและก าลังของร่างกาย 

คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดกูและเนือ้เย่ือ 

กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสกิส์

ของการหายใจ ความรอ้นและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง

และการไดยิ้น ทัศนศาสตร์และทัศนอปุกรณ์ ไฟฟ้าและ 

อเิล็กโทรนิกส์เบือ้งต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสกิส์ของ     

เวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

     Units and measurement, kinematics and dynamics 

of transitional and rotational motion, work, energy and 

power of the body, elastic properties of the skeleton 

and tissues, mechanics and physical properties of fluids, 

physics of breathing, heat and thermodynamics, waves 

sound and hearing, optics and optical instruments, 

elementary electricity and electronic, bioelectricity, 

radiation physics, physics of nuclear medicine 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ                        3(2-3-6) 

Life Science Physics 

     หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การ

เลื่อนต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก าลังของ

ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ

เนื้อเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของ

ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพล

ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน

อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

     Units and measurement, kinematics and dynamics 

of transitional and rotational motion, work, energy and 

power of the body, elastic properties of the skeleton 

and tissues, mechanics and physical properties of 

fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, 

waves sound and hearing, optics and optical 

instruments, elementary electricity and electronic, 

bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear 

medicine 

คงเดมิ 

  329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Environmental Health 

     หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่ งแวดล้อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสีย

อันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการ

น้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล การจัดการ

มูลฝอย และของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทาง

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาชีพ

เฉพาะ

สาธารณสุข 
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อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาล

อาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถาน

ประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์ และแมลงน า

โรค พาหะน าโรค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความส าคัญของงานอนามยั

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น 

ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

       Principles and concepts of environmental health, 

effects of air pollution and hazardous waste on the 

environment and quality of life, water supply, water 

and sewage treatment, solid waste and hazard waste 

management air pollution, noise and vibration control, 

food sanitation, environmental sanitation in community 

and industrial, housing, institutions and enterprises. 

Insects and vectors control, nuisance odor and noise 

control, environmental health management in 

community, importance of environmental health in the 

current situation occurring, Phenomenon and 

greenhouse warming 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                         3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

     ชนิด รูปรา่ง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อ

สุขภาพอนามัย การเกิดโรคระบาดวิทยา การป้องกันการ

เกิดโรค การควบคุม และการยับย้ังการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์และปรสิตการติดเชือ้  และกลไกการต้านทานต่อ

การติดเชื้อ 

     Species, morphology, characteristics of 

microoganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control and 

growth inhibition and parasites, infection and host 

defense mechanism 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                       3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

     ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผล

ต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การป้องกัน

การเกิดโรค การควบคุม  และการยับย้ังการเจริญของ

จุลินทรีย์และปรสิต  การติดเชื้อและกลไกการต้านทาน

ต่อการติดเชื้อ 

     Species, morphology, characteristics of 

microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control and 

growth inhibition of microorganisms and parasites, 

infection and host defense mechanism 

คงเดมิ 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น                            3(2-3-6) 

Fundamental Anatomy 

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุล

กายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่างๆ ในมนุษย์ ได้แก่ ระบบ

ห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ 

ระบบประสาท ระบบรับความ รู้สึกและอวัยวะ รับ

ความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและ

หัวใจ ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร 

ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน และ

ระบบสืบพันธุ์ 

     General knowledge of gross anatomy and histology 

of the human organ system; integumentary system, 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น                         3(2-3-6) 

Fundamental Anatomy 

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุล

กายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่างๆ ในมนุษย์ ระบบห่อหุ้ม

ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ 

ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับ

ความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและ

หัวใจ ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร 

ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน 

และระบบสืบพันธุ์  

     General knowledge of gross anatomy and histology 

of human organ systems, integumentary system, 

คงเดมิ 
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skeletal system, muscular system, nervous system, 

sensory and special sense organs, respiratory system, 

cardiovascular system, lymphatic and immune system, 

digestive system, endocrine system and reproductive 

system 

skeletal system, muscular system, nervous system, 

sensory and special sense organs, respiratory system, 

cardiovascular system, lymphatic and immune system, 

digestive system, endocrine system and reproductive 

system. 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น                                         3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry 

      คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง เ ค มี แ ล ะ เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติ

และการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววทิยา การควบคุมทางชีวเคมี

ของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี

เมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความ

ผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารโมเลกุล 

     Chemical properties and metabolism of 

carbohydrates, proteins, lipids and nucletides, properties 

and activities of enzymes, central dogma, molecular 

biology techniques, hormonal regulation, bioenergetics, 

metabolic pathway interrelationships, relationship 

between biochemistry and disorders, biochemistry of 

blood and urine and biochemical testing for biomolecules 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น                                       3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry 

     คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮ

เดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอกิ คุณสมบัติและการ

ท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 

เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของ

ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเม

แทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความ

ผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

     Chemical properties and metabolic pathways of 

carbohydrates , lipids ,  proteins  and nuclei c  a c i d s , 

properties and activities of enzymes, central dogma , 

molecular biology techniques, h o rmo n a l  regulation, 

bioenergetics, metabolic pa t hway  interrelationships, 

relationship between biochemistry and disorders, 

biochemistry of blood and urine a n d  b i o c h em i c a l 

properties testing for biomolecules 

คงเดมิ 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์                                  3(2-3-6) 

Human Physiology 

      บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์

ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ระบบประสาท 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  

     Human body roles, functions and mechanisms of various 

systems in normal condition such as cellular physiology, nervous 

system, muscularl system, cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal system, urinary system,  endocrine 

system, reproductive system and body temperature regulation 

 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์                                3(2-3-6) 

Human Physiology 

      บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกาย

มนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  และการ

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

     Human body roles, functions and mechanisms of 

various systems in normal condition such as cellular 

physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular 

system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary 

system, endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation 

คงเดมิ 

324111 การสาธารณสุข                                        2(1-2-3) 

Public Health 

     ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข องค์ 

ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวง

สาธารณสุข ระบบบรกิารสาธารณสุขของประเทศไทยและ

นานาชาติ  น โยบายการแก้ปัญหาของกระทรวง

สาธารณสุข จากแผนพัฒนาสุขภาพของประเทศ ปัญหา

  ย้ายไปกลุ่ม

วชิาชีพเฉพาะ

สาธารณสุข 
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สุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพใน

อนาคต หลักและวิธีการด าเนินงานดานการสงเสริม

สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และศึกษาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขจากแผนพัฒนาสาธารณสุขของ

ประเทศ  

     History and importance of public health, elements of 

public health, role of the ministry of public health in 

Thailand and international, ministry of public health policy 

solution, current major health problem in the current and 

predictable health problem, future health problem 

prediction, cause analysis of health problems and 

solutions for health problems of national health 

development planning, principles and methods of health 

promotion, prevention and diseases control, first aid, 

rehabilitation, and educational solutions to public health 

problems of the public health development plan 

324433 โภชนศาสตร์                                            2(1-2-3( 

Nutrition  

     ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุมชน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ ปัญหาและ

สาเหตุปัจจัยของทุพโภชนาการ พลังงานและสารอาหาร 

โภชนาการส าหรับบุคคลในวัยต่างๆ การจัดการก าหนด

อาหารตามหลักโภชนศาสตร์ การวางแผนก าหนดอาหาร

ส าหรับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค ข้อมูลโภชนาการ

จากฉลากโภชนาการ โภชนาการเพื่อการป้องกันโรคเรือ้รัง 

โภชนาการทางเลือก อาหารสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ 

อาหารเสริม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การประเมิน

ภาวะโภชนาการ มาตรการในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการ 

การวางแผนทางโภชนาการ การประเมินโครงการทาง

โภชนาการ  

      Definition and scope of community nutrition, 

interrelationship of nutrition and health, malnutrition 

problems and related factors, energy and nutrients, 

nutrition for various age groups, dietary guidelines for 

health, dietary management based on principles of 

nutrition, dietary planning for general and specific 

patients for therapy and disease control concerning their 

socio-economic status, traditional and cultural practices, 

nutrition information on nutrition labels, nutrition for 

prevention of chronic diseases, alternative nutrition, 

herbal food, and supplementary food product, food 

  ปิดรายวิชา 
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consumption behavior, nutritional status assessment, 

measures to solve malnutrition problems, nutritional 

planning, evaluation of nutrition programs 

329416 สัมมนา                                                   1(0-2-1( 

Seminar 

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภิปราย การตอบข้อซักถาม 

โครงงาน ปัญหาพิเศษในประเด็นด้านการสาธารณสุข 

และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สนใจและทันสมัย 

      Searching for data collection, analysis, report 

writing, presentation, discussion, answer questions, 

project, special problem in the interesting and up-to-

date issues of public health and environmental health 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

สาธารณสุข 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข                            30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข                         30  หน่วยกิต  

  324111 การสาธารณสุข                                      2(1-2-3( 

Public Health 

     ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข 

องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวง

สาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย

และนานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหาของกระทรวง

สาธารณสุข ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบันและ

แนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ

คาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพในอนาคต หลักและ

วิธีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน

และควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟู

สภาพ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของไทย 

      History and importance of public health, elements 

of public health, ministry of public health role, public 

health service system in Thailand and international, 

ministry of public health policy solution, major health 

problem in the current and health problem trend, 

health problem prediction, principles and methods for 

health promotion, diseases prevention and control, 

primary care, rehabilitation and public health problem 

solving approaches in Thailand    

ย้ายมาจาก

หมวดวิชา

เฉพาะด้าน 

324326 การป้องกันและควบคุมโรค                          3(2-2-5( 

Prevention and Disease Control 

     การศึกษาเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและการ

ควบคุมโรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซ้ า 

โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุและบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการ

ประกอบอาชีพ และปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดโรค รวมถึง

การศึกษาด้านนโยบายและตัวชี้วัดในงานป้องกันควบคุม

โรค 

324332 การป้องกันและควบคุมโรค                       3(2-2-5( 

Prevention and Disease Control 

     การเฝ้าระวังโรค แนวคิดการป้องกันและการควบคมุ

โรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซ้ า โรค

อุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่

ก่อให้เกิดโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกช่วงวัย 

นโยบายการป้องกันโรค ตัวชี้วัด และการบูรณาการใน

งานป้องกันและควบคุมโรค 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

      A study on surveillance, prevention and control of 

disease, infectious diseases, non-communicable 

diseases, chronic diseases, re-emerging diseases, 

emerging diseases, accidents and injuries, disasters, 

occupational diseases and various factors that cause the 

disease including education for policies and indicators in 

prevention and control of diseases. 

 

      Disease surveillance, disease prevention and 

control concept, infectious diseases, non-

communicable diseases, chronic diseases, re-

emerging diseases, emerging diseases, accidents and 

injuries, disasters, occupational and environmental 

diseases, various factors related disease, immunization 

all among age group, disease prevention policy, 

indicators and integration in prevention and control of 

diseases 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                     3(2-2-5( 

Health Education and Health Behavior  

     แนวคิดสิ่งก าหนดสุขภาพ หลักการสุขศึกษาและ 

การส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพการประยุกต์ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ ทั้งระดับบุคคลและชุมชนขอบเขตของการสุข

ศึกษา การวางแผนสุขศึกษา กลวิธีการทางสุขศึกษา

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การชี้น า การพูดในที่ชุมชน  

สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลสุข

ศึกษา การฝึกปฏิบัติสุขศึกษาและการปรับเปลี่ ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

     Concepts of health determinants, concepts of health 

education and health promotion, health education and 

health behavior theories, application of health behavioral 

theories individual and community, health education 

setting, health education planning, health education 

methodology, motivation, health advocacy, public 

speaking, public health media and public relation, 

evaluation of health, practice health education and 

health behavior change 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(2-2-5) 

Health Education And Health Behavior 

     หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา เทคนิคการสร้าง

แรงจู ง ใจ  การชี้ น า  การสื่ อสารสุ ขภาพเบื้องต้น 

บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน ปัจจัย   ทาง

จิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรม

สุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ การฝึกทักษะปฏิบัติการให้สุขศึกษา

และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้ งระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 

      Principles and concepts of health education and 

health behaviors, health literacy, determinants of 

health, health education methods, media health 

education and public speaking, writing health education 

lesson plans, motivation techniques, advocacy, basic 

health communication, communication personality, 

community speaking, psychological economic social 

and cultural factors toward health behaviors, practical 

skills for health education and developing health 

behaviors at individual, family and community levels 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม                                    3(2-2-5( 

Environmental Health 

     หลั กการและแนวคิดของอนามั ยสิ่ ง แ วดล้อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสียอันตราย

ที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด   

การบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล  การจัดการมูลฝอย และ

ของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และ

ความสั่นสะเทือน  การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่

อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์

แทะ สัตว์ และแมลงน าโรค พาหะน าโรค การจัดการเหตุ

ร าคาญ  การจัดการอนามั ยสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน 

  ย้ายไปหมวด

วิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 
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ปรับปรุง 

ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์

ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลก

ร้อน 

     Principles and concepts of environmental health, 

effects of air pollution and hazardous waste on the 

environment and quality of life, water supply, water and 

sewage treatment, solid waste and hazard waste 

management Principle of air pollution, noise and vibration 

control, food sanitation, environmental sanitation in 

community and industrial, housing, institutions and 

enterprises. Insects and vectors control, cuisance odor 

and noise control, environmental health management in 

community, importance of environmental health in the 

current situation occurring. Phenomenon and greenhouse 

warming 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข       

Professional Ethics and Public Health Laws     3(2-2-5(                                                  

     หลักการ แนวคิด และความส าคัญของจริยธรรมทาง

วิชาชีพด้านสุขภาพ การสร้างเสริม จริยธรรมและ

คุณธรรมทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และความส าคัญ

ของกฎหมายสาธารณสุขด้านการส่ง เสริมสุขภาพ  

การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค 

การพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และนิติเวช

ศาสต ร์  ได้ แก่  พระราชบัญญัติ คุ้ มครองแรงงาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองโรงงาน พระราชบัญญัติ

สาธารณสุข พระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. 2556 กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ในต่างประเทศ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานสาธารณสุข การประยุกต์กฎหมายไปใช้ในงาน

สาธารณสุข 

     Principles concepts and importance of health ethics, 

promoting of professional ethics and moral, principles 

concepts and importance of public health law in health 

promotion, health protection and consumer protection, 

development and management of occupational health 

and safety, environmental laws in Thailand ,forensic 

medicine and the labour protection act, plant protection 

act, public health act, community health professional act, 

safety and environmental laws in foreign countries and 

any other act related to public health, application of law 

to the public health 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law    3(2-2-5(                                                          

     มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม หลักการทาง

นิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ กฎหมายด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

ราชการและการปกครอง พระราชบัญญัติควบคุม

โรคติดต่อ พระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์ความรู้กฎหมาย

ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

     Professional standards, professional ethics, 

professional and social responsibilities, principles of 

forensic medicine, public health laws and laws related 

to professional practice, environmental law, consumer 

protection law, occupational health and safety law, 

laws relating to public administration, communicable 

diseases Act, community health professions Act, 

forencis medicine and the integration of applied legal 

knowledge in public health practice 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

324323 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น                                3(2-2-5( 

Basic Medical Care  

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

     การดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่

ไดรั้บผลกระทบทางด้านสุขภาพ การตรวจวัดสัญญาณชีพ  

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การปฐมพยาบาล 

บาดแผล แผลไหม้ ได้ รับสารพิษ ได้ รับบาดเจ็บของ

กล้ามเนื้อและกระดูก หมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้า

กันแผล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ   การช่วยฟื้นคืนชีพ  

ในระดับปฐมภูมิ 

     Giving basic care to patient or people health effected, 

vital sign measurement, precautions, first aid for wound, 

burn, poisoning, injury to muscles and fracture, 

unconsciousness, stop bleeding, the bandaging, moving 

patients, cardio-pulmonary resuscitation (CPR) in 

primary health care level 

324322 วิทยาการระบาด                                       3(2-2-5( 

Epidemiology         

     หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา 

รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติในทางระบาด

วิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทาง

ระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคประจ าถิ่น การ

ระบาดหมู่  และการประ ยุกต์ ระบาดวิทยาในงาน

สาธารณสุข ได้แก่ การวินิจฉัยชุมชน การป้องกันควบคุม

โรคหรือปัญหาสุขภาพ และฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและ

สอบสวนทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์สมมุติ 

     Principle and fundamental concept of epidemiology, 

nature of disease, measure in epidemiology, study 

design of epidemiology, statistics in epidemiology, 

surveillance, epidemiological investigation, disease 

screening, type of epidemic, applied epidemiology to 

public health, community diagnosis, prevention and 

control diseases or health problems, practice of 

surveillance and investigation of disease scenario 

324331   ระบาดวิทยา                  3(2-2-5( 

Epidemiology 

    หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกิดโรค ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  การ

กระจายของโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบ

การศึกษาทางระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย สถิติชีพ สถิติ

ในทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค 

การคัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของโรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ การใช้เทคโนโลยีในการรายงานข้อมูลทาง

ระบาดวิทยา การจัดการภัยพิบัติ และการประยุกต์

ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข 

       Principle and fundamental of epidemiology 

concept, natural history of disease, determinants of 

health, distribution of disease, measure in 

epidemiology, epidemiological study designs, health 

indicators, vital statistics, statistics in epidemiology, 

surveillance, epidemiological investigation, disease 

screening, type of epidemic for communicable and 

non-communicable diseases, using information 

technology for epidemiological reports, disaster 

management and applied epidemiology to public 

health 

ปรับรหัสวิชา

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ           3(0-9-5( 

Filed Training Integration 

     การฝึกปฏิบัติการในการเตรยีมชุมชนและส ารวจชุมชน 

การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาการวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติ

ตามแผน การติดตามและการประเมินผล 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ         3(0-9-5( 

Field Training Integration                          

      การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน

สุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหา วางแผน ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้าน

สาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

     Practice on community preparation and survey, 

situation analysis and community diagnosis, problem 

priority setting, cause of problem analysis, health project 

planning, implementation, plan following up and 

evaluation  

     Practicum of health situation analysis, data 

collection design, data survey, data analysis, problems 

prioritization, planning, health problem alleviated 

implementation, monitoring and evaluation 

324324 การบรหิารงานสาธารณสุข                          3(2-2-5( 

Public Health Administration 

     แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป ระบบ

สุขภาพและการจัดการ การบรหิารสาธารณสุข โครงสรา้ง

องค์กรสาธารณสุข การพัฒนาองค์กรด้านสุขภาพ 

การศึกษาอบรมและการนิเทศงาน การบริหารทรัพยากร

ด้านสุขภาพ การอ านวยการ การประสานงาน การควบคมุ

ก ากับงาน การประเมินผลการด าเนินงานด้านสุขภาพ 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

     Concept and principle of general administration, 

health systems and management health administration , 

health resources administration, organizational 

development health, monitoring work, assessment 

operational health, supervisory training, coordination, 

rules on the practice and measures to health 

  ปิดรายวิชา 

324428 ระเบียบวิธีวิจัย                                         3(2-2-5( 

research methodology  

     หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภท

ของงานวิจัย  การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และ

สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้าง

และทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับ

วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การเขียนโครงการและ

รายงานการวิจัย และการประเมินโครงการวิจัย 

     Principle and research methodology in public health,  

research design, selection and determination of 

problems, objective hypothesis, determination and 

measurement of variables, conceptual framework, 

creation and test, equipment of research, population and 

sample sizes, data collection and statistic selection for 

data analysis, data presentation, project writing and 

research proposal and evaluation of research project 

324333 ระเบียบวิธีวิจัย     3 (2-2-5( 

Research Methodology        

      หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

ประเภทของงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การก าหนด

ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนด 

ตัวแปร กรอบแนวคิด การสรา้งและทดสอบเคร่ืองมือใน

การวิจัย ประชากรและการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับ

วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียน

โครงการและรายงานการวิจัย  และการประเมิน

โครงการวิจัย 

       Principle and public health research methods; 

type of studies; research ethics; Problem and objective 

formation; Hypothesis statement; variables and 

conceptual framework design; formulate and test tools 

in research; population, sample size and sampling; 

data collection; statistic for data analysis; presentation; 

proposal development and research report; project 

evalua 

ปรับรหัสวิชา 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   3(2-2-5( 

Occupational Health and Safety 

     แนวคิดความเป็นมา ขอบเขต และความส าคัญของ

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการ

ท างานและผลกระทบ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยใน

  ปิดรายวิชา 
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การท างาน หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 

การตระหนักถึงปัญหาในการท างาน การควบคุมและ

ป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตอบโต้

เหตุฉุกเฉิน หลักการพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยง

ทางด้านความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐาน

ก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     Concept, Background, Scope and Importance of 

Occupational Health and Safety, Working Environment 

and Impacts, Accident and Principle of safety in work, 

Occupational disease Prevention, Working problems and 

safety Awareness, Occupational Health and Safety 

Control and Protection, Emergency Responsiveness, 

Occupational Health and Safety Toxicology, Safety Risk 

Assessment and Managements, Organization, Standards 

and Laws in Occupational Health and Safety. 

  329241 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะ 

Environmental Sanitation in Community and Public 

Service Place                                        3(2-2-5( 

     ความส าคัญของการจัดสุขาภิบาลชุมชนและสถาน

บริการสาธารณะที่ดี ผลกระทบจากการจัดการที่ไม่

เหมาะสมที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม หลักการ 

มาตรฐานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ

สุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะที่ส าคัญ 

โรงเรียน วัด ตลาด และอื่น  ๆ การตรวจประเมิน

สุขาภิบาลเบื้องต้นในกรณีศกึษา 

     Importance of appropriate environmental sanitation 

management in community and public service place, 

effects from improper management on health, 

environments and society, concepts, standards and 

regulations concerning environmental sanitation 

management in community and vital public service 

school, temple, market, and initial sanitation 

assessment in case studies 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ ปรับ

รหัสวิชา ชื่อ 

และค าอธบิาย 

รายวิชา 

  329231 การจัดการเหตุร าคาญ      3(2-2-5( 

Control for Nuisance 

    ความหมายของเหตุร าคาญ บทบาทอ านาจหน้าที่

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการจัดการเหตุร าคาญ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเหตุร าคาญ ระบบและ

กลไกในการจัดการเหตุร าคาญ การร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นในการจัดการเหตุร าคาญ แนวทางในการจัดการ

ปัญหาเหตุร าคาญ เช่น กลิ่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน 

ฝุ่นละออง หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ ปรับ

รหัสวิชา และ

ชื่อรายวิชา 



115 
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่

ปรับปรุง 

แ ล ะตั ว อ ย่ า ง ก ร ณีศึ ก ษ า ใ น ชุ ม ช นและ โ ร ง ง าน

อุตสาหกรรม 

       Definition of nuisance; the role of the public health 

authority in nuisance management, relevant legal 

regulations on nuisance management, the systems and 

mechanisms required to manage nuisance, draft local 

regulation to manage nuisance, public nuisance 

management e.g. bad odor, excess noise, light, heat, 

particulate matter or adverse health effects; examples 

of case studies in communities and industries 

       

  329482 สัมมนา                                                 1(0-2-1( 

Seminar 

      การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์  

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย การตอบ

ข้อซักถาม โครงงาน ปัญหาพิเศษในประเด็นด้านการ

สาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สนใจและทันสมัย 

      Searching for data collection, analysis, report 

writing, presentation, discussion, answering questions, 

project, special problem relating to interesting and up-

to-date issues of public health and environmental 

health 

ย้ายมาจาก

หมวดวิชา

เฉพาะ 

และปรับ 

รหัสวิชา 

  329240 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(2-2-5( 

Occupational Health and Safety Management  

     แนวคิด ความเป็นมา ขอบเขต และการจัดการด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

การชี้บ่งอันตราย แนวทางในการประเมินและควบคุม

อันตรายจากสิ่งแวดล้อมการท างาน โรคและอุบัติเหตุ

จากการท างาน การบรหิารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย กฏหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง 

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

      Concepts, background, and scope of occupational 

health and safety, hazard anticipation, evaluation and 

control of environmental hazard, occupational diseases 

and accidents, occupation health and safety 

management, related regulations and standards, role 

and function of various organization concerning with 

occupational health and safety 

รายวิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชาเอก                                                   46  หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกบังคับ                                         34  หน่วยกิต  

วชิาเอกบังคับ                                                  46  หน่วยกิต   

329202 การจัดการและควบคมุระบบก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล

Solid waste and sewage management          3(2-2-5) 

      หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและ

อุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดและองค์ประกอบของมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล การด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ

วิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล เช่น  การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล  

การเผา การน าขยะมาท าปุ๋ย และการก าจัดโดยใช้

กระบวนการทางชีวภาพ นวัตกรรมในการจัดการขยะใน

ชุมชนและอุตสาหกรรม เช่น การใชซ้้ า  การลดการใช้ และ

การรีไซเคิล รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ 

และของเสียอุตสาหกรรม  

      Principle of solid waste management and sewage in 

community and industrial, waste source and component 

of solid waste and sewage, role of solid waste 

management and sewage, collecting process and solid 

waste analysis and sewage, refuse disposal and sewage 

such as sanitary landfill, combustion, application of 

organic solid waste for composting and disposal by 

biological process, innovation of solid waste management 

in community and industrial such as reuse reduce and 

recycle including hazardous waste, infectious waste and 

waste industry 

329221 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู                 3(2-2-5) 

Solid Waste and Excreta Management  

      ความหมายของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการ

จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและอุตสาหกรรม

แหล่งก าเนิด คัดแยก เก็บกัก เก็บขน และวิธีการก าจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

องค์ประกอบมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นวัตกรรมในการ

จัดการมูลฝอยในชุมชนและอุตสาหกรรม 

        Meaning of solid waste and excreta, principles of 

solid waste and excreta management in community 

and industry, source, separation, storage, 

transportation, and disposal methods, sampling and 

analysis of solid waste and excreta compositions, laws 

relevant to solid waste and excreta management, 

innovation in solid waste management in communities 

and industries 

ปรับรหัสวิชา

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

329307 การจัดการน้ าสะอาดและการจัดการคุณภาพน้ า 3(2-2-5(        

Water Supply and Water Quality Management                                                            

     ความส าคัญของการจัดการน้ าสะอาดคุณลักษณะของ

น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน กฎหมายและมาตรฐานของน้ าดื่ม 

น้ าใช้  แหล่งน้ า การจัดการคุณภาพน้ ากระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ าในชุมชนและอุตสาหกรรม ระบบการ

จ่ายน้ าให้แก่ชุมชนและอุตสาหกรรม 

      Important of water supply characteristic of surface 

water and underground water law and standard of 

water drinking water quality management improving 

water quality in community and industry water supply 

system in community and industry 

329312 การจัดการน้ าสะอาด                   3(2-2-5(  

Water Supply Manangement 

      ความส าคัญของการจัดการน้ าสะอาด คุณลักษณะ

ของน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน กฎหมายและมาตรฐานของ

น้ า ดื่ ม  น้ า ใ ช้  แหล่ ง น้ า  ก ารจั ดการคุณภาพน้ า

ก ระบวนการป รับป รุ งคุณภาพน้ า ในชุ มชนและ

อุตสาหกรรม ระบบการจ่ายน้ า ให้แก่ชุมชนและ

อุตสาหกรรม 

      Important of water supply, characteristic of 

surface water, and underground water law and 

standard of water, drinking water quality management 

improving water quality in community and industry 

water supply system in community and industry 

ปรับรหัสวิชา

และชื่อ

รายวิชา 

 

329309 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย                          3(1-6-5( 

Water and Wastewater Analysis 

      หลักการและปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

และน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การเก็บและ

329311 เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย     3(1-6-5( 

Water And Wastewater Quality Analytical Chemistry 

     หลักการและปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

และน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การเก็บและ

ปรับรหัสวิชา

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รักษาตัวอย่างน้ า วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์

คุณภาพน้ าและน้ าเสียทางห้องปฎิบัติการ การแปลผล

ข้อมูลคุณภาพน้ า  การจัดท ารายงาน   

      Principle and practices for water and wastewater 

analysis in terms of physical, chemical, and biological 

characteristics, sampling and samples preservations, 

standard methods for water and wastewater analysis in 

laboratory, interpretation of water quality data, and 

report preparation 

รักษาตัวอย่างน้ า วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์

คุณภาพน้ าและน้ าเสียทางห้องปฎิบัติการ การแปลผล

ข้อมูลคุณภาพน้ า การจัดท ารายงาน งานวิจัย/โครงการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

      Principles and practices for water and wastewater 

analysis in terms of physical, chemical, and biological 

characteristics, sampling and samples preservations, 

standard methods for water and wastewater analysis 

in laboratory, interpretation of water quality data, 

report preparation, research or environmental health 

project 

329304 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงงาน  

อุตสาหกรรม                                           3(2-2-5(        

Environmental Sanitation in Community and Industrial 

     การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนด้าน

สุขภาพ การพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตในชุมชนและในโรงงานอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล

เพื่อความปลอดภัยในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน

ด้านการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล การควบคุมเหตุ

ร าคาญ การควบคุมแมลงและพาหะน าโรค โดยการ

ปรับเปลี่ยนและประยุกต์เทคโนโลยีที่หลากหลายและ

เหมาะสมมาใช้ ในงานสุขาภิบาลชุมชนและโรงงาน

อุตสาหกรรม 

     Environmental sanitation and support for health, 

development of environmental and quality of life in 

community and industrial, environmental sanitation for 

safe in community and industrial consist of waste 

management and sewage, nuisance control, control 

insects and disease vectors by improve and applied 

technology for suit in community and industrial 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

สาธารณสุข 

 

329308 มลพิษทางน้ าและเทคโนโลยกีารบ าบดัน้ าเสีย   3(2-2-5( 

Water pollution and Wastewater treatment technology                                    

     ปัญหา ความส าคัญ และผลกระทบของน้ าเสีย การ

จัดการน้ าเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน้ าเสีย แนวคิดและ

วิธีการในการป้องกันมลพิษทางน้ าและการผลิตที่สะอาด

เพื่อลดน้ าเสีย การด าเนินการและพัฒนาโครงการป้องกัน

มลพิษทางน้ าและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน้ าเสียในสถาน

ประกอบการ การควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขและบ ารุงรักษา

ระบบรวบรวมน้ าเสีย เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย  วิธีการ

และการด า เนินการควบคุม  ตรวจสอบแก้ ไขและ

บ ารุงรักษาระบบบ าบัดและก าจัดน้ าเสียทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ      

329313 เทคโนโลยกีารบ าบัดน้ าเสีย                       3(2-2-5( 

Wastewater Treatment Technology   

      ปัญหา ความส าคัญและผลกระทบของน้ าเสียการ

จัดการน้ าเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม กฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน้ าเสีย 

ระบบการบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทคโนโลยีการบ าบัดน้ า

เสียอุตสาหกรรม การควบคุม การเดินระบบและ

บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมถึงการบ าบัดกาก

ตะกอน 

       Problems, importance and effects of wastewater, 

wastewater management in community and industry, 

laws and standards relating wastewater management 

and control, community wastewater treatment system, 

industrial wastewater treatment technology, operation, 

ปรับรหัสวิชา

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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        Problem important and effect of waste water 

management in community and industry law of 

management and waste water control concept and 

method in waste water protecting and clean production 

for reduce waste water operation and develop project  

waste water and clean production for reduce waste 

water in industry control check improve and maintain 

waste water collection system waste water treatment 

technology method and control operation approve and 

maintenance treatment and sewage disposal physical 

chemical and biological 

control and maintenance of wastewater treatment 

system including sludge treatment 

329414 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ                                         

Environmental and Health Impact Assessment 3(2-2-5( 

     หลักในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

ด้านสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ วิธีการ

วิเคราะห์และการรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพ

ชีวิต การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 

การประเมินโครงการ มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมและวัฒนธรรมสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์ และ

ด้านโครงสร้างประชากร  การติดตามตรวจสอบและ 

การประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

มาตรฐานเกณฑ์และดัชนีชีว้ัดทางสิ่งแวดล้อม องค์กรด้าน

สิ่งแวดล้อม 

     Primary in environmental and health impact 

assessment, health risk assessment, analysis method 

and report the study of environmental impact 

assessment in physical resource, biology resource, use 

value of human and value on quality of life, monitoring 

environmental impact assessment and project 

evaluation, reduction measures environmental impact in 

 social and culture economics and population structure, 

monitoring and project assessment, community 

participation, standard criteria and environmental 

indicators, organization of environmental 

329445 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

Environmental and Health Impact Assessment   3(2-2-5( 

     หลักในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

ด้านสุขภาพ กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขั้นตอนและ

กระบวนการวิ เคราะห์ผลกระทบ ด้านทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ

มนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต มาตรการป้องกันแก้ไข 

และการติดตามตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงด้าน

สุขภาพ กรณีศึกษาโครงการ  ที่ส่ งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

      Principles of environmental health impact 

assessment, laws and acts related to environmental 

health impact assessment, process and steps of 

environmental health impact analysis, methods for 

assessing environmental impacts, physical, biological, 

hum an-use value, quality of life, mitigation and 

monitoring measures, assessing health impacts, 

projects cases studies of environmental health impact 

assessment 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

329203 การควบคมุคุณภาพสิง่แวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม                                     

Environmental quality control and environment laws 

                                                           3(2-2-5( 

     ความหมายของคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการควบคมุ

และปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพ

สิ่ ง แ วดล้ อมอ ย่า ง ย่ั ง ยืน  กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  ปิดรายวิชา 



119 
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่

ปรับปรุง 

     Definition of environmental quality, strategy for 

controlling and improving environmental problem, 

sustainable development of environmental quality, 

environment and environmental health laws 

329305 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                            

Food Sanitation and Food safety                   2(1-2-3( 

    การสุขาภิบาลอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร โรคที่เกิด

จากอาหารและน้ าเป็นสื่อ อันตรายจากการปนเปื้อนใน

อาหาร การจัดการและการตรวจสอบสถานที่ผลิตและ

จ าหน่ายอาหาร วิกฤติกรมอนามัยที่ถูกต้องของผู้สัมผัส

อาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ก าร เ ฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบคุณภาพอาหารทาง 

ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความสะอาดของภาชนะและ

อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร มาตรฐานการผลิตทาง

การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์และ

ควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภท

ต่าง ๆ 

     Food sanitation, food security, food and water borne 

disease, hazard from food contamination, food shop and 

factory monitoring and management, health behavior of 

food vendors, consumer protection and related laws and 

regulations, food safety surveillance and quality check in 

laboratory, swab test of utensil and equipment, good 

agricultural practice (GAP), good manufacturing practice 

(GMP), hazard analysis and critical control point (HACCP) 

in various food products 

 

329343 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 

Food Safety And Sanitation                      3(2-2-5( 

     ความหมายของอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาล

อาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารทั้งด้าน

กายภาพ เคมี และชีวภาพ โรคที่เกิดจากอาหารและน้ า

เป็นสื่อ หลักการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอาหาร 

อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหารของชุมชนและสังคม 

การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การผลิตอาหารปลอดภัย 

การควบคุมคุณภาพอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับอาหาร  

      Definitions of food safety and sanitation, physical, 

chemical and biological contamination, food-bone and 

water-bone diseases, food quality surveillance and 

control, food and water borne disease, hazard from 

food contamination on community and  society. Food 

sanitation management, safe food production, food 

quality control, food related laws and standards 

 

ปรับรหัสวิชา

ชือ่ จ านวน 

หน่วยกิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

329411 การจัดการและควบคมุมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน                                    

Noise and Vibration Management and Control 3(2-2-5( 

     ทฤษฎีของเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนจาก

กิจกรรมต่างๆ การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและ

ความสั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสียงการความ

สั่นสะเทือน การตรวจวัดและติดตามตรวจสอบมลพิษ 

ทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

     Theory of noise and vibration from various activities, 

management and control of noise and vibration, strategy 

for controlling noise and vibration, determination and 

monitor of noise and vibration 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเอกเลือก

ทางอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

329412 การจัดการและควบคมุระบบบ าบัดของเสียอันตราย                                       

Hazardous waste management and control    3(2-2-5( 

     ความหมายของของเสียอันตราย แหล่งก าเนิดของเสีย

อันตราย ชนิดของของเสียอันตราย ปัญหาของเสีย

อันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตราย การจัดการของ

329422 การจัดการของเสียอันตราย                       3(2-2-5( 

Hazardous Waste Management 

     ความหมายของของเสียอันตราย แหล่งก าเนิดของ

เสียอันตราย ชนิดของของเสียอันตราย ปัญหาของเสีย

อันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตราย การจัดการ

ปรับรหัสวิชา

ชื่อ และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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เ สี ยอั น ต ราย โดยกา รลดของ เ สี ยที่ แ หล่ ง ก า เ นิ ด  

เป็นการก่อให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุดและการน ากากของ

เสียอันตรายกลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง การเก็บกักของเสีย

อันตราย การบ าบัดของเสียอันตราย การวางแผน

ปฏิบัติการ การควบคุมระบบบ าบัดของเสียอันตราย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย 

      Meaning of hazardous waste, type of hazardous 

waste, problem of hazardous waste, effect from 

hazardous waste, management of hazardous waste by 

waste reducing in source of waste minimization and 

recovery/reuse, in-house storage, treatment of 

hazardous waste, operational planning, treatment 

system of hazardous waste, law of management of 

hazardous waste 

ของเสียอันตราย การเก็บกักของเสียอันตราย การบ าบัด

ของเสียอันตราย การวางแผนปฏิบัติการ การควบคุม

ระบบบ าบัดของเสียอันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการของเสียอันตราย 

      Meanings of hazardous waste, types of hazardous 

waste, problems of hazardous waste, effects from 

hazardous waste, management of hazardous waste, 

treatment of hazardous waste, operational planning, 

treatment system of hazardous waste, law of 

management of hazardous waste 

329306 การควบคุมพาหะน าโรค แมลง และสัตว์ฟันแทะ   2(1-2-3( 

Insects and Vectors Control                

     หลักการในการควบคุมแมลงและสัตว์ฟันแทะ 

ความส าคัญของแมลงและสัตว์ฟันแทะในฐานพาหนะน า

โรค วงจรชีวิตและพฤติกรรมของแมลงและสัตว์ฟันแทะ 

โรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์ฟันแทะ  วิธีการควบคุมแมลง

และสัตว์ฟันแทะ 

     Principle of arthropod and rodent control, importance 

of arthropod and rodent as disease carriers, life cycle and 

behavior of arthropod and rodent, diseases from 

arthropod and rodent, methods for arthropod and rodent 

control 

329242 การควบคมุแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค

Arthropod Vectors and Rodent Control        3(3-0-6( 

     หลักการในการควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และ

พาหะน าโรค ประเภทและวงจรชีวิตของสัตว์ที่เป็นพาหะ

น าโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ความส าคัญของแมลง

สัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค วงจรชีวิตและพฤติกรรม

ของแมลง สัตว์ฟันแทะ ในฐานะที่เป็นพาหะน าโรค โรคที่

เกิดจากแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะน าโรค เทคนิคการ

ส ารวจ หลักการในการป้องกันและควบคุมแมลง สัตว์

ฟันแทะ และพาหะน าโรค  

      Principles of arthropod vectors and rodent control, 

classification and life cycle of public health problem, 

importance of arthropod and rodent as disease carriers, 

life cycle and behavior of arthropod and rodent, 

diseases from arthropod vector and rodent, 

investigation technique, principles of prevention and 

control for arthropod vectors and rodent 

ปรับรหัสวิชา

ชื่อ  

จ านวน 

หน่วยกิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

329415 การจัดการเหตุร าคาญ กลิน่ และเสียง            3(2-2-5) 

Control for Nuisance Odor and Noise 

     บทบาทอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขใน

การควบคุมเหตุร าคาญ กลิ่น เสียง และของเสียอันตราย

ตามที่กฎหมายก าหนด การร่างข้อก าหนดท้องถิ่น ระบบ

และกลไกในการควบคุมเหตุร าคาญ มาตรฐานที่ใช้ควบคุม

เหตุร าคาญ       

      The role of the public health authority in odor, 

excess noise and hazardous waste management. The 

systems and mechanisms required to draft local 

regulation to manage bad odor, excess noise and 

hazardous waste 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ

สาธารณสุข 
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329413 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ         3(2-2-5( 

Air pollution management and control  

     ความรู้พื้นฐานเร่ืองมลภาวะทางอากาศ มลสารทาง

อากาศ แหล่งก าเนิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษทาง

อากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิษทางอากาศที่มีต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษทาง

อากาศ แบบจ าลองการแพร่กระจายด้านมลพิษใน

บรรยากาศ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการและ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ การด าเนินการเก็บตัวอย่างและ 

ตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทาง

อากาศ และการควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

     Principle of air pollution, air pollutant, source 

pollution, indoor air pollutant, effects of air pollution to 

health and environmental, meteorology in air pollution, 

spread modeling of air pollution, law of management and 

air pollution control, collecting process and analytical air 

pollution, air pollution management and control systems 

of air pollution 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเอกเลือก

ทางอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

329310 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ สิง่แวดล้อม และความ

ปลอดภัย                                                3(2-2-5( 

Risk Assessment in Health,Environment and safety                                                  

     แนวคิด ขอบเขต และประโยชน์ของการประเมินความ

เสี่ยงทางสุขภาพ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย  

หลักความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม  

มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เคร่ืองมือการประเมิน

ความเสี่ยง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การระบุเหตุการณ์

อันตราย การวิเคราะห์ปริมาณการรับและการตอบสนอง 

การประเมินการแพร่กระจายของผลกระทบ และการระบุ

ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  ก า ร รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ ค ว าม เ สี่ ย ง  

การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทาง

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โครงการประเมิน

และจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย  

     Concepts extent and benefits of risk assessment in 

health, environmental and safety,  principle of 

environmental safety,health hazardous business, risk 

assessment in environmental of qualitative and 

quantitative, risk assessment tools in environment health, 

hazard identification, dose-response analysis, exposure 

assessment and risk characterization, perception of risk, 

decision making under risk, risk management in health, 

environment and safety, project in risk assessment and 

management in health, environment and safety  

329344 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงทาง

สุขภาพ                                                3(2-2-5(    

Environmental Toxicology And Health Risk Assessment  

     ความหมายพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เส้นทางการรับ

สัมผัส การดูดซึม การกระจาย การเปลี่ยนโครงสร้าง 

และการขจัดออกจากร่างกาย แนวคิด ขอบเขต และ

ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ การวิเคราะห์

ปริมาณการรับสัมผัสและการตอบสนอง ประเมินความ

เป็นพิษ การสื่อสารและบริหารความเสี่ยงทางสุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อม โครงการประเมินและจัดการความเสี่ยง

ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

      Definitions of environmental toxicology, pathways, 

exposure, absorption, distribution, biotransformation, 

elimination; concepts, scope, benefits of environmental 

risk assessment, health qualitatively and quantitatively, 

dose-response assessment, health risk communication 

and management 

ปรับรหัสวิชา

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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  329492 การศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

Special Problem Study In Environmental Health 

                                                          1(0-2-1(     

     ปัญหาและงานวิจัยในขอบเขตงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมตามความถนัดของผู้เรียน

ภายใต้การควบคุม และการแนะน าของอาจารย์ การ

น าเสนอการศึกษาและผลงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ 

      Problems and research in the scope of 

environmental health in the community and society to 

aptitude under advisor control, presentation of 

problems and research on issues of interest 

รายวิชาใหม่ 

329491 การศึกษาอิสระ                                      6(0-18-9( 

Independent Study 

     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงานการน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ

ทางด้านสาธารณสุข การสัมมนาเชิงวิชาการ การสื่อสาร

ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     Study procedure research analysis report present 

and discussion in public health academic in seminar 

conversation in environmental health 

329494 การศึกษาอิสระ                                    6(0-18-9( 

Independent Study 

      การค้นคว้าข้อมูลจากบทความภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษการรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการ

อภิปราย การน าเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้

ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

      Searching data from Thai and international 

research articles, study procedure research analysis 

report present and discussion and presentation of the 

study results in Thai and English, the final report 

preparation in correct Thai and English language 

ปรับรหัสวิชา 

329492 การฝึกงานวิชาชีพ                                   6(0-18-9( 

Professional Training 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ใน ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ง านสาธารณสุ ข  ใ นสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนาผล

การฝึกงานวิชาชีพ การสื่อสารในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

     Practice training study develop experience and skill 

of public health in establishment government or private 

sector seminar of professional internship conversation in 

public health 

329493 การฝึกงานวิชาชีพ                                 6(0-18-9( 

Professional Training 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข  ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การค้นคว้า

ข้อมูลประกอบการท างานจากสื่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ปฏิ บั ติ ง า นที่ ใ ช้ ภ าษ าถู ก ต้ อ งทั้ ง ภ าษา ไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

      Practicing ,learnig,increasing experiences and 

skills of public health in workplace, searching 

information for working from Thai and English media, 

report writing and presentation in correct Thai and 

English language 

ปรับรหัสวิชา 

329493 สหกิจศกึษา                                           6(0-18-9) 

Co-operative Education 

     เ รียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะพนักงานฝกึหัดใน 

329495 สหกิจศกึษา                                        6(0-18-9) 

Co-operative Education 

     เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะพนักงานฝึกหัดใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การ

ปรับรหัสวิชา 
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ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนาเชิง

วิชาการ การสัมมนา ผลปฏิบัติสหกิจศกึษา การสื่อสารใน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

    Working develop experience and skill in public health 

of intern in establishment government of private sector 

seminar in academic practical seminar cooperative 

education conversation in public health 

 

ค้นคว้าข้อมูลประกอบการท างานจากสื่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จัดท ารายงานและน าเสนอผลการ

ปฏิ บั ติ ง า นที่ ใ ช้ ภ าษ าถู ก ต้ อ งทั้ ง ภ าษา ไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

     Working develop experience and skill in public 

health as intern in workplace, searching information 

for working from Thai and English media, report 

preparation and presentation in correct Thai and 

English language 

  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                             6  หน่วยกิต  

  329331 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร     3(2-2-5( 

Indoor Air Quality Management 

    แหล่งก าเนิดและปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

การวางแผน การวิเคราะห์ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

ภายในอาคาร การประเมินและจัดการความเสี่ยงสุขภาพ

จากมลพิษอากาศภายในอาคาร กรณีศึกษากลยุทธ์การ

ควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

     Emission source of indoor air quality problems, 

indoor air quality regulations, indoor air quality 

sampling; planning and analysis, indoor air quality 

health risk assessment and management, case studies 

of indoor air quality controls strategies 

รายวิชาใหม่ 

 

329411 การจัดการและควบคมุมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน                                    

Noise and Vibration Management and Control 3(2-2-5( 

     ทฤษฎีของเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนจาก

กิจกรรมต่างๆ การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและ

ความสั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสียงการความ

สั่นสะเทือน การตรวจวัดและติดตามตรวจสอบมลพิษทาง

เสียงและความสั่นสะเทือน 

      Theory of noise and vibration from various activities, 

management and control of noise and vibration, strategy 

for controlling noise and vibration, determination and 

monitor of noise and vibration 

 

329332 

 

การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-2-5( 

Noise and Vibration Management         

     ทฤษฎีของเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม

ต่าง ๆ การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความ

สั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสียงการความ

สั่นสะเทือน การตรวจวัดและติดตามตรวจสอบมลพิษ

ทางเสียงและความสั่นสะเทือน กฎหมาย ข้อบังคับ 

มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน 

      Theories of noise and vibration from various 

activities, management and control of noise and 

vibration, strategy for controlling noise and vibration, 

determination and monitoring of noise and vibration, 

guideline for management and noise pollution and 

vibration control, laws and standards related noise 

pollution and vibration 

ย้ายมาจาก 

กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ 

ปรับรหัสวิชา

และ 

ชื่อรายวิชา 

329413 การจัดการและควบคมุมลพิษทางอากาศ        3(2-2-5( 

Air pollution management and control  

      ความรู้พื้นฐานเร่ืองมลภาวะทางอากาศ มลสารทาง

อากาศ แหล่งก าเนิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษทาง

อากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิษทางอากาศที่มีต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษทาง

329433 การจัดการและควบคมุมลพิษทางอากาศ   3(2-2-5( 

Air Pollution Management And Control         

      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ ผลกระทบ

จากมลพิษอากาศ  แหล่ ง ก า เ นิ ดมลพิษอาก าศ 

อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ กฎหมายและการจัดการ

คุณภาพอากาศ การวิเคราะห์เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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อากาศ แบบจ าลองการแพร่กระจายด้ านมลพิษ 

ในบรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ 

ควบคุมมลพิษทางอากาศ การด าเนินการเก็บตัวอย่างและ

ตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทาง

อากาศ และการควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

      Principle of air pollution, air pollutant, source 

pollution, indoor air pollutant, effects of air pollution to 

health and environmental, meteorology in air pollution, 

spread modeling of air pollution, law of management and 

air pollution control, collecting process and analytical air 

pollution, air pollution management and control systems 

of air pollution 

ในบรรยากาศ การเก็บตัวอย่างจากการปล่อง เทคโนโลยี

การควบมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ 

      Principles of air pollution, air pollution effects, air 

pollution emission source, air pollution meteorology, 

law and air quality management, ambient air pollution 

sampling and analysis, stack sampling, technologies 

and air pollution control devices for industries, 

numerical modelling 

 

  329446 ระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 

Environmental Health Management System 

      หลักการ ความส าคัญและประโยชน์ของระบบการ

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการด าเนิน

ธุรกิจที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ระบบ

มาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม   ที่ส าคัญ ISO 

GMP องค์กรและสถาบันที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการและวิธีด าเนินการ

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรและกรณีศกึษา 

      Principles, importance and advantages of 

environmental health management system, effects of 

business operation on human health and environments, 

significant environmental health management systems 

ISO GMP, organizations and institutes relating to 

environmental health management, processes and 

methods of environmental health management in 

organizations and case studies 

รายวิชาใหม่ 

  329423 เทคโนโลยสีะอาด   3(2-2-5) 

Clean Technology 

      หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของ 

การพัฒนาที่ ย่ังยืน เทคโนโลยีสะอาดกับแนวคิดของ 

BCG Economy Model การเลือก ใช้ท รัพยากรอ ย่ า ง 

มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดการเกิด 

ของเสียจากแหล่งก า เนิดด้วยเทคโนโลยีสะอาด 

นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เคมีสีเขียว การประเมินวัฏจักร

ชีวติของผลิตภัณฑ์ 

       Principles of environmental management on 

sustainable development goal (SDG), clean technology 

and BCG Economy Model concepts. Attention is paid in 

how far choice of resources, process efficiency and 

avoidance of waste streams for to clean technology, 

รายวิชาใหม่ 
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industrial ecology, green chemistry, life cycle 

assessment 

  329447 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

Environmental Health Management In Emergencies 

And Disasters                                        3(2-2-5) 

      ประเภทของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ผลกระทบ

ของภัยพิบัติต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การบรรเทาภัย การเตรียม

ความพร้อม การตอบโต้และการฟื้นฟูสภาพ บทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การประยุกต์งาน

อนามั ยสิ่ ง แ วดล้อม ในการจั ดการภาวะฉุก เฉิน 

ทางสาธารณสุข กรณีศกึษาการจัดการภัยพบิัติ  

      Types of emergencies and disasters, effects of 

disaster on health and environments, principles of 

emergencies and disasters management, mitigation, 

preparedness, respons, and recovery, roles and 

responsibilities of organizations, related laws of 

emergencies and disasters application of environmental 

health to public health emergency management, case 

studies in emergency and disaster management 

รายวิชาใหม่ 

  329448 มลพิษสิ่งแวดล้อมอบุัติใหมแ่ละการจดัการ     3(2-2-5( 

Emerging Environmental Pollutants And Management  

      ปัญหา ความส าคัญ ความหมายของมลพิษ

สิ่งแวดล้อมอุบัติใหม่ แหล่งก าเนิด สภาวะ เส้นทาง  

การเคลื่อนที่ กลไกการกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมของ

สารมลพิษปนเปื้อนอุบัติใหม่ การส ารวจ วิธีการเก็บ

ตั ว อ ย่ า ง ใ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น

ห้องปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุม บ าบัด ฟื้นฟู และ

จัดการ เชิงบูรณาการ 

      Problems, significance, meanings of emerging 

environmental pollutants, source, fate, pathways, 

transport, distribution, and mechanisms of emerging 

pollutants, surveys and methods for sampling in the 

environment and laboratory analysis, integrated 

prevention, control, treatment, and remediation 

management 

รายวิชาใหม่ 

  329449 ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Environmental Epidemiology 

       แนวคิด หลักการวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม  

ก า รค้ น ห า ส า เ ห ตุ  แ ล ะปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค 

จากสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ปัจจัย 

ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยบุคคล การประยุกต์ใช้ระบาด

วิทยา เพื่อการควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 สาระที่

ปรับปรุง 

อนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และ

น าเสนอข้อมูล กรณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

      Concepts principles of environmental 

epidemiology, cause and factors for disease from 

environments, agent factors, environment factors, host 

factors, application of epidemiology for controlling 

environment and environment health problems, 

software usage, data analysis and presentation, and 

related case studies 

  รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

  329491 การเตรยีมพรอ้มฝกึประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจ

ศึกษา                                                 1(0-2-1)  

Preparation for Professional Experience and Co-

operative Education  

     รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกิจศึกษา สถานประกอบการ คุณธรรมและ

จริยธรรม การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ ในสถานประกอบการ การพัฒนา

บุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงาน

และการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

      Types and Process of professional experience and 

co-operative education, working places, virtue and 

morality, communication and communication 

techniques, human relations in workplace, working 

personality development, report writing and 

presentation techniques, specialist skills training in 

Environmental Health 

รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4( 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5( 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1( 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5( 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5( 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1( 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5( 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3( 

242105 เคมี 2 4(3-3-8) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

3(2-2-5( 

243102 ชีววทิยา 2 3(2-3-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6( 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 242101 หลักเคม ี 4(3-3-8( 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3( 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 001205 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารเชงิวิชาการ

และวชิาชีพ    

3(2-2-5( 

324231 วิธีการทางสขุศึกษาและสร้างเสรมิ

สุขภาพ 

2(1-2-3) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2( 

324236 อนามัยชุมชน 1 2(1-2-3) 242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8( 

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 329240 การจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

3(2-2-5) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น 3(2-3-6) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(X-X-X)    

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

324221 การป้องกันและควบคุมโรค 2(1-2-3) 003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและ

ชุมชน 

1(0-3-1( 

324241 การจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 329221 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3(2-2-5( 

324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3(2-2-5) 329241 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการ

สาธารณะ 

3(2-2-5( 

361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 329242 การควบคมุแมลง สัตว์ฟันแทะ และ

พาหะน าโรค           

3(3-0-6( 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 329231 การจัดการเหตุร าคาญ 3(2-2-5) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(X-X-X) 361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(X-X-X) 365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 3(2-3-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5( 

324311 สังคมวทิยาสุขภาพ 2(1-2-3) 324331 ระบาดวิทยา 3(2-2-5) 

324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(1-2-3) 324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย

สาธารณสุข  

3(2-2-5( 

324322 การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้่วย

เบือ้งต้น 1 

2(1-2-3) 329311 เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 3(1-6-5( 

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 329312 การจัดการน้ าสะอาดและการจัดการ

คุณภาพน้ า 

3(2-2-5(   

324342 การบรหิารงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 329344 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมิน

ความ 

เสี่ยงทางสขุภาพ 

3(2-2-5( 

324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(2-2-5) 329343 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาล

อาหาร 

3(2-2-5( 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3( 

324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

บูรณาการ 

3(0-9-5) 324332 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5(      

324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 3(0-9-5) 

324353 การจัดหาน้ าสะอาด 2(1-2-3( 329313 เทคโนโลยกีารบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5(   

324361 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 2(1-3-4( 329XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)   

324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีว    

อนามัย 

3(2-2-5) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X)   

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X)    

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

324383 การบ าบัดน้ าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5) 324333 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5(   

   329422 การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5(   

324435 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 329445 การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

3(2-2-5( 

324457 สัมมนา 1(0-2-1) 329482 สัมมนา 1(0-2-1( 

324463 การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3(2-2-5) 329491 การเตรยีมพรอ้มฝกึประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศกึษา 

1(0-2-1(  

(ไม่นับหน่วยกิต( 

329XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 329492    การศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1(0-2-1) 

 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 329XXX วิชาเอกเลือก   3(X-X-X)   

   XXXXXX วิชาเลือกเสร ี   3(X-X-X)   

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 17(1) หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

324491* การศึกษาอิสระ  6(0-18-9) 329493* การฝึกงานวิชาชีพ  6(0-18-9( 

324492* การฝึกงานวิชาชีพ  6(0-18-9) 329494* การศึกษาอิสระ  6(0-18-9( 

324493* สหกิจศกึษา  6(0-18-9) 329495* สหกิจศกึษา  6(0-18-9( 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 
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        ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง 

Assistant Professor Patipat Vongruang, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15799001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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