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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science (Environmental Health)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 1208
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Environmental Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย(
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม(
ชื่อย่อ (ไทย(
: วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม(
ชื่อเต็ม (อังกฤษ(
: Bachelor of Science (Environmental Health(
ชื่อย่อ (อังกฤษ(
: B.Sc. (Environmental Health(
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 138(1( หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 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 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี( รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 หน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ส่งิ แวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุข
8.2 หน่ว ยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษประจา
โรงงาน
8.3 ผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระสานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
8.4 ที่ป รึก ษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัท ที่ป รึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1

2

นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง

นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ

15799001XXXXX

55403900XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ส.ม.
วศ.ม.
วท.บ.

3

นางสาวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

367030071XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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นางสาวปิยะวดี ศรีวชิ ัย

35399002XXXXX

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ส.บ.
วท.บ.

เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมี
เวชศาสตร์ชุมชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยพะเยา

2560

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555
2553
2562
2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549
2545
2558
2552
2548
2563
2548
2548

มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

3
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ชื่อ – สกุล
นายศราวุฒิ แสงคา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

13413000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ส.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
อนามัยสิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
2557
2554
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บั น สาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ มี ข้ อ บั ง คั บ จากสภาวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2563 ซึ่งบังคับนี้ให้ใช้บังคับในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570( เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“พลิกโฉมประเทศไทย เศรษฐกิ จสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่ งยืน ” และเป็นการสอดคล้องกั บ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs( นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทย มี
ความสุขภายใต้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งมีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการรักษา
ทรัพ ยากรและมีส ภาพแวดล้อ มที่ดี การพัฒ นาที่เ ป็น มิต รต่อ สิ่ง แวดล้อ ม มีก ารผลิต วิจัย พัฒ นา
ออกกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการเข้าถึงบริการรัฐ
วัฒนธรรม สื่อมวลชน การพัฒนาที่ ครอบคลุมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางด้านคุณภาพชีวิต และ
การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ยุติธรรม ปลอดภัยและลดความ
ขัดแย้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการนาไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมและปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) นั้น ทางสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1) เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี (SDG3: Good health and well-being) การลดการตาย ทั้งจากการตายก่อนวัยอัน
ควรจากโรคไม่ติด ต่อ จากสารเคมีอันตราย การปนเปื้อนและจากมลพิษ ต่ า ง ๆ 2) เป้าหมายที่ 4:
การศึ ก ษาที่ เท่ าเที ยม (SDG4: Quality education) ทุ กคนมี การศึ กษาที่ มี คุณภาพอย่ างครอบคลุ มและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all) ขจัดความเหลื่อมล้าทางเพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของ
ชนพื้น เมือ ง และ กลุ ่ม เปราะบาง อีก ทั้งยั งส่งเสริมให้เ พิ่มจานวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
สาหรับการจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ 3) เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้าและการสุขาภิบาล
ที่ยั่ งยืน (SDG 6: Clean water and sanitation) การท าให้มี น้ าดื่ มที่ป ลอดภัย จาเป็นต้องมีก ารลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัย
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ในทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้า ส่งเสริมให้มีการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับ สนุน เทคโนโลยีก ารบ าบัด น้า 4) เป้าหมายที่ 11: ท าให้เ มืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษ ย์
มีค วามครอบคลุ ม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่ งยืน (SDG11: Make cities and human settlements
inclusive, safe, resilient and sustainable) เป้าประสงค์ครอบคลุมในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมือง
และชุมชน อาทิ การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการพื้นฐาน การยกระดับชุมชนแออัด คานึงคนเปราะบาง
กลุ่มต่าง ๆ ด้วย การวางแผนของบริหารจัดการการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและ
ยั่งยืน ปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ลดความเสียหายจากภัย
พิบัติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้า การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย การพัฒนาและเข้าถึงพื้นที่
สี เ ขี ย วส าหรั บ คนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ และ 5) เป้ า หมายที่ 13: ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และผลกระทบที่เกิดขึน้ (SDG13: Climate action)
ส าหรับ ปัญ หาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมืองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีก ารปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย ปัญหาขยะ
มูลฝอยที่มีแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน
ในปี 2553 เป็น 1.11 กิ โ ลกรัม/คน/วั น ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถู ก ต้องตามหลัก วิช าการ
มีเพียงร้อยละ 19 และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ทาให้มีปริมาณขยะสะสม
ตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน
โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง
แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพืน้ ที่ของประเทศ และ
ที่เป็นปัญหาสาคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติ
ในเขตพืน้ ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พืน้ ที่อื่น เช่น
กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซี นเกินค่ามาตรฐาน สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง
10 ปีที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2548-2557( มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดิน
ที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสีย จากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสีย
รวมของชุมชนมีจานวนไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโต
ของชุมชนโดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบาบัด
น้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโต
ลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณ
ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 การจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในปี 2543 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ น
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ร้ อ ยละ 3.3 ต่ อ ปี นอกจากนี้ ยั ง มี ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง และมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคการผลิ ต และวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต
ของคนไทย ภาวะโรคร้อนเริ่มส่งผลให้มีกฎ กติกา ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง
เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น โดยเฉลี่ย 0.2
องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ทาให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
โรคระบาด เช่น กลุ่มโรคมาเลเรีย และอหิวาตกโรค และมีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ซ้าเพิ่มขึ้น เช่น
โรคซาร์ส และไข้หวัดนก โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้หวัดใหม่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ของประชากร และความท้ า ทายจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019
(โควิด-19)
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 13 มีเ ป้าหมายในการพัฒนาด้านสุขภาพ
โดยส่งเสริมการพั ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เ พื่อ รองรับ การเป็น สังคมผู้สู ง อายุ
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าและสร้ า งความยั่ ง ยื น ในระยะยาว โดยพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีก ารใช้ท รัพ ยากรร่วมกัน พัฒนาศัก ยภาพของประเทศไทยสู่ก ารเป็นศูนย์ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติ ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริ ม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับ มาใช้ยกระดับ คุณภาพบริการสาธารณสุ ข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All
Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มี
ต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยั งเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อ
การดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับ
วัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชน
ที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจน
การพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวติ ประจาวันสาหรับผูส้ ูงอายุ
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาในฐานะที่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคที่ ยั ง ประสบปั ญ หา
ทางด้านสุขภาพจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดเป็นนโยบายที่ จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชาให้ออกไปรับใช้สังคมและชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน จึงได้จัด ท าหลั ก สู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว
หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพอนามั ย และ
สิ่งแวดล้อมของสังคมให้แก่นิสิต เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถบูรณาการมิติทางสังคมเข้ากับ
ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดหาน้าสะอาด น้าประปา การควบคุมมลพิษทางน้า
การควบคุ ม มลพิ ษ การจั ด การเกี่ ย วกั บ ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย การควบคุ ม สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ แ ทะ
การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางอากาศ ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ
และรวมถึงการดาเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพย้ายถิ่นของ
ประชากร หลั ก สู ตรที่ถู ก ปรับ ปรุงขึ้นนี้ เน้นและส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจ รวมถึงทัก ษะให้ทัน ต่ อ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง ประกอบกั บ ต้ อ งมี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังคานึงถึงวัตถุประสงค์หลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย ได้ แ ก่ (1) จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต อยู่ แ ละเรี ย นอย่ า งมี ค วามสุ ข
จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม (2) ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญาเคียงคู่ชุมชน (3) บริการ
วิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (4) ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางสาธารณสุข โรคระบาด ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ที่ทันสมัยต่าง ๆ
ทาให้จาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และมีทักษะในการทางานและวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพการวิจัยเพื่ อการ
พัฒนาตนเองอย่า งต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็น แนวทางในการนาภูมิส ารสนเทศมาใช้ป ระโยชน์ใ นงาน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขหรืออื่น ๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม
ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทยตามอย่างในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ
12.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้จานวนที่เพียงพอและมีคุณภาพ
12.2.2 เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ นิ สิ ต และจั ด การเรี ย นการสอนนิ สิ ต อนามั ย
สิ่งแวดล้อม ที่ตรงกับความต้องการของพืน้ ที่ในเขตภาคเหนือตอนบน
12.2.3 เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สามารถทางานร่วมกับชุมชน
เป็นที่พึ่งพาของชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
12.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ คุณธรรม จริยธรรม ดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
12.2.5 เพื่อพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม และนาไปพัฒนางานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบนให้ได้มาตรฐาน และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ดั งนั้นการพั ฒนาหลั ก สู ตรเพื่อรองรับ สถานการณ์ท างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุง่ ผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาระบบ
สุขภาพของประชาชน จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะต้อง
ดาเนินการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4(
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1(
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5(
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5(
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5(
English for Academic and Professional Communication
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient

3

หน่วยกิต
1(0-2-1(
2(1-2-3(

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
15
หน่วยกิต
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5(
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5(
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2(
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชนHealth
1(0-3-1(
Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5(
ยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3(
Integration for Professional Innovation
รวม 30
หน่วยกิต

241111
242101
244104
242141
242422

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะคณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5(
Mathematics
หลักเคมี
4(3-3-8(
Principle of Chemistry
ฟิสกิ ส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6(
Life Science Physics
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8(
Organic Chemistry
เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry
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361353
363219
365210
367202

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6(
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
3(2-3-6(
Fundamental of Anatomy
ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6(
Fundamental Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6(
Human Physiology

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5(
Environmental Health
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
329423 เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
329447 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
Environmental Health Management in Emergencies and
Disasters
329448 มลพิษสิ่งแวดล้อมอุบัตใิ หม่และการจัดการ
Emerging Environmental Pollutants and Management
329449 ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Epidemiology

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1( คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
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2( คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ท าหน้ า ที่ พั ฒ นากระบวนก ารเรี ย นการ สอน ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด การ เ รี ยน
การสอน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตลอดจนประสานงาน เพื่ อ ให้ ก ารจัด
การเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3( คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาวิชาชีพที่ดาเนินการ
จัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์หรืออาจเกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โดยนาหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
1( บู ร ณาการความรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ โดยการกระท าด้า นการควบคุ มป้ องกั น ปั จ จั ย
ที่ทาให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงต่อการเจ็ บป่ วยต่อบุ คคล ครอบครัว และชุมชน มิให้มีผลกระทบต่ อ
สุขภาพร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ท่ดี ขี องมนุษย์
2( มุ่ ง เน้ น การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี คุ ณ ภาพที่ ดี เ หมาะสม ต่ อ การด ารงชี วิ ต
ของมนุษย์ป้องกันมิให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอันก่อให้เกิดอันตราย หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายจิตใจ
หรื อ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละมุ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของมนุ ษ ย์
เนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
3( การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน การบริ ห ารจั ด การแผนงานโครงการพั ฒ นาสุ ข ภาวะของกลุ่ ม
ประชากร และชุมชนโดยวางแผน ปฏิบัติการดาเนินการควบคุมกากับ และประเมินผล รวมทั้งประสาน
แผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย สิ่งแวดล้อม จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการ
รายวิช าเป็ นอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบรายวิช าและจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้า ที่ ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมิ นคุ ณภาพการเรี ย นการสอน ให้สอดคล้องกั บ มาตรฐานของการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
อนามัย สิ่งแวดล้ อมเป็ น ศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ท างด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การสาธารณสุข ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของมนุษย์และก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและระดับชาติอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ ถือเป็นภาระสาคัญระดับชาติ การพัฒนามนุษย์และสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง
สมดุลจึงเป็นเรื่องที่ครอบคลุมทุกส่วน ตลอดจนการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างและ
ปลูกจิตสานึกให้ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างคุณภาพ
ของคน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมนั้น ถือเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาระบบ
สุ ข ภาพ และเพื่ อ เป็ น การแก้ป ัญ หาการเข้า ถึง ระบบบริก ารสุข ภาพและการจัด การด้า นอนามัย
สิ ่ง แวดล้อ มของกลุ ่ม ประชากร ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนที่ เ ครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพเข้ า ไปดู แ ล
ไม่ ค รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 3
(พ.ศ. 2566-2570( การตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความ
มั่ น คง เสมอภาค และเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี แ นวคิ ด และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการสอดคล้องกับ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable Development Goals–SDGs) มี ก ารเชื่ อ มโยงมากขึ้ น
ทั้งทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนกายภาพ ทุนการเงินและทุนทาง
วั ฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงกั บ ทุนอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาความสามารถในการแข่ ง ขั น
รวมทั้งการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยการรักษาทรัพยากรและมีสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการผลิต วิจัย พัฒนา ออกกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการเข้าถึงบริการรัฐ วัฒนธรรม สื่อมวลชน การพัฒนาที่ ครอบคลุม
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางด้านคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อเชิดชู
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ยุ ติ ธ รรม ปลอดภั ย และลดความขั ด แย้ ง ในด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สาหรับในเขตภาคเหนือตอนบน ประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน
สารเคมีจากการเกษตรปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า ปัญหาการจัดการขยะเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
และการพัฒนาการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
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ซึ่งปัญหาการเจ็บป่ว ยที่ส าคัญประกอบด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดิ น
หายใจ พบกลุ่มสาเหตุการตายที่สาคัญ ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งและเนื้องอก โรคติด
เชื้อและปรสิต ปัญหาการเจ็บป่วยและตายจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้กาหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชาให้ออกไปรับใช้สังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นสาขาวิชาชีพที่ดาเนินการจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิ ดจากการกระท าของมนุษย์หรืออาจเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของมนุษย์ ได้แก่ น้าดื่มน้าใช้ อาหาร ที่อยู่อาศัย สัตว์
พาหะนาโรค ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
มลพิษทางน้า และการจัดการที่จาเป็นทั่วไป ที่ทาให้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริม
ให้ มนุ ษย์ มี สภาวะที่ ส มบู รณ์ ท างร่ างกายและจิ ตใจ ปราศจากโรคภั ยไข้ เจ็ บ และสามารถด ารงชี วิ ต
อยู่ในสั งคมได้ อย่ างมี ความสุ ข โดยการบู รณาการความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ และสาธารณสุ ขศาสตร์
เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ป้องกันมิให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
อันก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างการ จิตใจ หรือ ความเป็นอยู่ที่ดี และมุ่งแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านอนามั ยสิ่งแวดล้อม
ที่มคี ุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาประยุกต์ใ ช้ในการจัดการปัญ หาและแนวทางป้องกั น ทางด้า น
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
1.3.2 นาความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการสารวจวินิจฉัย เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ วางแผนเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 พั ฒ นางานและองค์ ค วามรู้ ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทการท างาน
ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติอย่างยั่งยืน
1.3.4 ดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม และดารงตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผู้เรียนสามารถอธิบายและนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาธารณสุข นาไปใช้
ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
PLO3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO4 ผูเ้ รียนแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
PLO5 ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นา และแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO6 ผูเ้ รียนสามารถสืบค้น นาเสนอข้อมูล และแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถประเมิน และแก้ปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์เชิงพื้นที่ได้
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยสดอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี หลักสูตรมีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. กาหนด สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
พะเยา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2. แผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของ สกอ. พร้อมกับการ
บริการวิชาการลงชุมชน
สอดคล้องตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม (1) เอกสารหลักสูตรเทียบกับ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ควบคุม สาขาอนามัย
(2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (2) รายงานผลการประเมิน
ของ สกอ. และมหาวิทยาลัยย
หลักสูตร
(3) ติดตามความต้องการของผู้ใช้ (3) รายงานผลการประเมิน
บัณฑิต
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
(4) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
การเรียนการสอน
(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้นการ (1) จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการ
เป็นสาคัญ เช่น Project based
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
Learning และ Student centered
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
learning ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน
(2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ (2) การจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการเรียนรู้ นาเสนอผลการค้นคว้าและทา
ด้วยตนเองของนิสติ
โครงการที่เกิดจากความสนใจ
(3) สนับสนุนให้อาจารย์และนิสติ มี ของผู้เรียน และจากการลง
การบริการวิชาการ ทาวิจัย ลงชุมชน ชุมชน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นอนามัย (3) การจัดระบบการวัดและ
สิ่งแวดล้อม
ประเมินผลการเรียนรู้โดย
คณาจารย์ นิสติ และผู้เกี่ยวข้อง
(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และศึกษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
(5) ความพึงพอใจของอาจารย์
และนิสติ ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
3. แผนการพัฒนานิสติ ให้มีความ (1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้
พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง
เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร กับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การบริการวิชาการ และ
การวิจัย
(3) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
โดยเน้นให้นิสิตฝึกทักษะและความ
ชานาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง รวมทัง้ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
(4) พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
ราชการ และองค์กรเอกชน
(5) พัฒนาทักษะด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของอาจารย์ให้ทันสมัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมในการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2) รายวิชาที่จัดให้มกี ารบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร กับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การบริการวิชาการ
และการวิจัย
(3) ร้อยละของรายวิชา
ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้นสิ ิตฝึก
ทักษะและความชานาญใน
วิชาชีพอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง
(4) ร้อยละของแหล่งฝึกที่
บุคลากรมีสว่ นร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน
(5) ร้อยละของอาจารย์และ
ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก ที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ก ระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เ คยถูก ตัด ชื่อออก หรือถูก ไล่ออกจากสถาบันการศึก ษาใด ๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.2.6 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 ทักษะพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์
2.3.3 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการจัดการเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ป รึก ษาให้ แก่อ าจารย์ทุก คน ท าหน้าที่สอดส่ อ งดู แ ล
ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นสิ ิต
2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น
วันแรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วันพบผูป้ กครอง การติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นต้น
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565 2566 2567 2568 2569
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
240
60
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
21,000
21,000
21,000
21,000
1,260,000 2,520,000 3,780,000 5,040,000

2569
21,000
5,040,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
4,800,000 4,900,000 5,100,000 5,200,000
40,000
40,000
50,000
50,000

1. งบบุคลากร
2. งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา(
3. งบดาเนินการ
300,000 300,000 350,000
350,000
(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ(
4. งบดาเนินการ
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
(สาธารณูปโภค(
รวมรายจ่าย
6,340,000 6,440,000 6,700,000 6,800,000
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด(
26,417
26,833
27,917
28,333

2569
5,400,000
50,000
350,000
1,200,000
7,000,000
29,167

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138(1( หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ อว.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
001101
001102
001103
001104

ไม่น้อยกว่า

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2560
30
30
106
60
46
6
142

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
30
102
32
30
34
6
6
1
138(1)

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
2(2-0-4(
1(0-2-1(
3(2-2-5(
3(2-2-5(
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001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication

3(2-2-5(

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligent Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1(

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้รว่ มกันสร้างสรรค์สังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และชุมชน
Health Environment and Community
Management
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
003306
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5(

2(1-2-3(

3(2-2-5(
2(0-4-2(
1(0-2-1(

3(2-2-5(

3(0-6-3(
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics
242101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
242141
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
242422
เคมีสภาวะแวดล้อม
Environmental Chemistry
244104
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
329101
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
361203
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
363219
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental Anatomy
365210
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
367202
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

102 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
3(2-2-5(

2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข
324111
การสาธารณสุข
Public Health
324221
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุภาพ
Health Education and Health Behavior
324263
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Laws
324331
ระบาดวิทยา
Epidemiology

30 หน่วยกิต
2(1-2-3(

4(3-3-8(
4(3-3-8(
3(2-2-5)
3(2-3-6(
3(2-2-5(
3(2-3-6(
3(2-3-6(
3(2-3-6(
3(2-3-6(

3(2-2-5(
3(2-2-5(
3(2-2-5(
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324332
324333
324372
329231
329240
329241

329482

การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5(
Prevention and Disease Control
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5(
Research Methodology
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
3(0-9-5(
Field Training Integration
การจัดการเหตุราคาญ
3(2-2-5(
Nuisance Management
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5(
Occupational Health and Safety Management
การสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะ 3(2-2-5(
Environmental Sanitation in Community and
Public Service Place
สัมมนา
1(0-2-1(
Seminar

2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
329221
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(2-2-5(
Solid Waste and Excreta Management
329242
การควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะนาโรค 3(2-2-5(
Arthropod Vectors and Rodent Control
329343
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
3(2-2-5(
Food safety and Sanitation
329344
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
3(2-2-5(
ความเสี่ยงทางสุขภาพ
Environmental Toxicology and Health Risk
Assessment
329445
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
3(2-2-5(
สุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment

25
329311

เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
Water and Wastewater Quality Analytical
Chemistry
329312
การจัดการน้าสะอาด
Water Supply Management
329313
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Technology
329422
การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
329492
การศึกษาปัญหาเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Special Problem Study in Environmental Health
329493*
การฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training
329494*
การศึกษาอิสระ
Independent Study
329495*
สหกิจศึกษา
Co – operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
329331
การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
Indoor Air Quality Management
329332
การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise and Vibration management
329433
การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Management and Control
329446
ระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Management System

3(1-6-5(

3(2-2-5(
3(2-2-5(
3(2-2-5(
1(0-2-1(
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5(
3(2-2-5(
3(2-2-5(
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
1 หน่วยกิต
329491
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1(
และสหกิจศึกษา
Preparation for Professional Experience and
Co-operative Education
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3.1.4 แผนการศึกษา

001101
001103
002101
003101
241111
242422
329101

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics
เคมีสภาวะแวดล้อม
Environmental Chemistry
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
รวม

2(2-0-4(
3(2-2-5(
1(0-2-1(
3(2-2-5(
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5(
18 หน่วยกิต
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001102
001104
002102
003102
242101
244104
324111

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligent Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
การสาธารณสุข
Public Health
รวม

1(0-2-1(
3(2-2-5(
2(1-2-3(
3(2-2-5(
4(3-3-8(
3(2-3-6(
2(1-2-3(
18 หน่วยกิต
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001205

003203
242141
324221
329240
363219
367202

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Health Education and Health Behavior
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental Anatomy
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
รวม

3(2-2-5(

2(0-4-2(
4(3-3-8(
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต

30

003204
329221
329231
329241

329242
361203
365210

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Excreta Management
การจัดการเหตุราคาญ
Nuisance management
การสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะ
Environmental Sanitation in Community and Public
Service Place
การควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะนาโรค
Arthropod Vectors and Rodent Control
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
Fundamental Biochemistry
รวม

1(0-3-1(
3(2-2-5(
3(2-2-5)
3(2-2-5(

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
19 หน่วยกิต
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003305

324331
324263
329311
329312
329343
329344

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
ยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ระบาดวิทยา
Epidemiology
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Laws
เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
Water and Wastewater Quality Analytical Chemistry
การจัดการน้าสะอาด
Water Supply Management
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
Food safety and Sanitation
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
ทางสุขภาพ
Environmental Toxicology and Health Risk Assessment
รวม

3(2-2-5(

3(2-2-5)
3(2-2-5(
3(1-6-5(
3(2-2-5(
3(2-2-5(
3(2-2-5(

21 หน่วยกิต
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003306
324332
324372
329313
329XXX
XXXXXX

ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
Field Training Integration
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Technology
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(0-6-3(
3(2-2-5(
3(0-9-5)
3(2-2-5(
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
324333
329422
329445

329482
329491

329492

329XXX
XXXXXX

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment
สัมมนา
Seminar
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
Preparation for Professional Experience and
Co-operative Education
การศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
Special Problem Study in Environmental Health
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5(
3(2-2-5(
3(2-2-5(

1(0-2-1(
1(0-2-1(
(ไม่นับหน่วยกิต(

1(0-2-1)

3(X-X-X)
3(X-X-X)
17(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
329493* การฝึกงานวิชาชีพ
Professional Training
329494* การศึกษาอิสระ
Independent Study
329495* สหกิจศึกษา
Co – operative Education
รวม
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6(0-18-9(
6(0-18-9(
6(0-18-9(
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจาวัน
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
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง 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
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
คาศัพท์ สานวน 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 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทา
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
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 การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล 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 การดารงชีวติ บนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิต
ในสั ง คมและชุ ม ชน การจั ด การทางสุ ข ภาพทางกายและจิ ต ใจ บทบาทและหน้ า ที่ ข องตนเอง
ในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผูอ้ ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
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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 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development andLifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเ คราะห์ หลักการคิดอย่ า ง
สร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่จาเป็นสาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
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 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรูช้ ุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชุมชน การทางานร่วมกันเป็นทีม
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็น ทีม การแสดงออกในที่ส าธารณะ การวางแผน การก า หนดกลยุ ท ธ์ และ
การด าเนิ น การตามแผนในการท างานเป็ น ที ม สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองตามกฎหมาย
ในการด ารงชีวิ ตในสั ง คม การร่ว มมือ และปรั บ ตั วเข้ ากั บ สภาพแวดล้ อ มที่เ ปลี่ย นแปลง ความเป็ น
พลเมืองที่รับผิด ชอบต่อสั งคม ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญ ของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ
สังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
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 การวิเคราะห์ปั ญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิต การค้นหาปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ มของชุ มชน การวางแผนและดาเนิ นโครงการทางด้า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ 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 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พืน้ ฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทาธุรกรรมทางการเงินสาหรับ
ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับผู้ประกอบการ
ในยุคดิจิทั ล กระบวนการคิดเชิง ออกแบบ แนวคิดการสร้ า งผลงานด้วยกระบวนการคิ ดเชิง ออกแบบ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
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
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง นวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
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 อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
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
สสารและการวั ด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีแ ละโครงสร้ า งโมเลกุ ล
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์ เ บื้ องต้น
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

เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง
และไอโซเมอร์ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิรยิ าและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์
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 ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไข
และการป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจาวัน
การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
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 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่ ว ยและการวั ด จลนศาสตร์ แ ละพลศาสตร์ ก ารเลื่ อ นต าแหน่ ง และการหมุ น
งาน พลังงานและกาลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และ
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง
และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี
ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
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
ประวัติและความสาคัญของงานสาธารณสุข องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหา
ของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญ หาสุขภาพที่จะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพในอนาคต หลักและวิธีการดาเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟู สภาพ 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
หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยกาหนด
สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา เทคนิค
การสร้างแรงจูงใจ การชี้นา การสื่อสารสุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน ปัจจัย
ทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ การฝึกทักษะปฏิบัตกิ ารให้สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับบุคคล
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
หลั ก การทางนิ ติเ วชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งในการประกอบวิ ช าชี พ
กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการและการปกครอง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นิติเ วชศาสตร์ 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
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324331 ระบาดวิทยา
3(2-2-5)
Epidemiology
หลั ก การและแนวคิด พื้นฐานทางระบาดวิท ยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ปัจจัย ก าหนด
สุขภาพ การกระจายของโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย
สถิติชีพ สถิติในทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค รูปแบบการ
ระบาดของโรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการรายงานข้ อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยา
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
โรคอุบัติซ้า โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกช่วงวัย นโยบายการป้องกันโรค ตัวชี้วัด
และการบูรณาการในงานป้องกันและควบคุมโรค
Disease surveillance, disease prevention and control concept, infectious diseases, noncommunicable 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 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลัก การและระเบีย บวิธีวิจัย ทางสาธารณสุข ประเภทของงานวิจัย จริย ธรรมการวิจัย
การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การกาหนด ตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้าง
และทดสอบเครื่อ งมือในการวิจัย ประชากรและการคานวณขนาดกลุ่ม ตัว อย่า ง การเก็บ รวบรวม
ข้อมูล และการเลือกใช้สถิ ติสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลงานวิจัย 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
การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านสุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา วางแผน ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล
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
หลั ก การและแนวคิด ของอนามัย สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษ ทางน้า อากาศ และ
ของเสียอันตรายที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้าสะอาด การบาบัดน้าเสีย และสิ่งปฏิกูล
การจั ด การมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย การควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ การควบคุ ม เสี ย ง และ
การควบคุ ม ความสั่ น สะเทื อ น การสุ ข าภิ บ าลอาหาร การสุ ข าภิ บ าลที่ อ ยู่ อ าศั ย สถาบั น และ
สถานประกอบการ การควบคุมแมลงและพาหะนาโรค การจัดการเหตุราคาญ การจัดการอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน ความส าคั ญ ของงานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
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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
ความหมายของมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล หลั ก การจั ด การมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ในชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรมแหล่งกาเนิด คัดแยก เก็บกัก เก็บขน และวิธีการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 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 การจัดการเหตุราคาญ
3(2-2-5)
Control for Nuisance
ความหมายของเหตุราคาญ บทบาทอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการจัดการ
เหตุร าคาญ กฎหมายที่ เ กี่ยวข้องในการจัดการเหตุร าคาญ ระบบและกลไกในการจัดการเหตุร าคาญ
การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการเหตุราคาญ แนวทางในการจัดการปัญหาเหตุราคาญ เช่น กลิ่น
เสียง แสงสว่าง ความร้อน ฝุ่นละออง หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตัวอย่างกรณีศึกษา
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 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety Management
แนวคิ ด ความเป็ น มา ขอบเขต และการจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
การชีบ้ ่งอันตราย แนวทางในการประเมินและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทางาน โรคและอุบัติเหตุ
จากการทางาน การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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
ความสาคัญของการจัดสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะที่ดี ผลกระทบจากการ
จั ด การที่ ไ ม่ เ หมาะสมที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม หลั ก การ มาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะที่สาคัญ โรงเรียน วัด ตลาด และ
อื่น ๆ การตรวจประเมินสุขาภิบาลเบือ้ งต้นในกรณีศึกษา
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 และพาหะนาโรค
3(2-2-5)
Arthropod Vectors and Rodent Control
หลักการในการควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะนาโรค ประเภทและวงจรชีวิตของสัตว์
ที่เป็นพาหะนาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ความสาคัญของแมลงสัตว์ฟันแทะ และพาหะนาโรค วงจร
ชีวิตและพฤติกรรมของแมลง สัตว์ฟันแทะ ในฐานะที่เป็นพาหะนาโรค โรคที่เกิดจากแมลง สัตว์ฟันแทะ
และพาหะนาโรค เทคนิคการสารวจ หลักการในการป้องกันและควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะ
นาโรค
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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 เคมีวเิ คราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
3(1-6-5)
Water and wastewater quality analytical chemistry
หลักการและปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
การเก็บและรักษาตัวอย่างน้า วิธีมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสียทางห้องปฎิบัติการ
การแปลผลข้อมูลคุณภาพน้า การจัดทารายงาน 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 การจัดการน้าสะอาด
3(2-2-5)
Water Supply Management
ความสาคัญของการจัดการน้าสะอาด คุณลักษณะของน้าผิวดินและน้าใต้ดิน กฎหมายและ
มาตรฐานของน้าดื่ม น้าใช้ แหล่งน้า การจัดการคุณภาพน้ากระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าในชุมชน
และอุตสาหกรรม ระบบการจ่ายน้าให้แก่ชุมชนและอุตสาหกรรม
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 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
ปัญหา ความสาคัญและผลกระทบของน้าเสียการจัดการน้าเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม
กฎหมายและมาตรฐานที่เ กี่ ย วข้องกั บการจัดการและควบคุมน้าเสีย ระบบการบ าบัดน้าเสีย ชุมชน
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม การควบคุม การเดินระบบและบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย
รวมถึงการบาบัดกากตะกอน
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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
แหล่งกาเนิดและปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร การวางแผน การวิเคราะห์ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศภายในอาคาร 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 การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise and Vibration Management
ทฤษฎี ของเสี ยงและความสั่ นสะเทื อนจากกิ จกรรมต่ าง ๆ การจั ดการและควบคุ มมลพิ ษ
ทางเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสียงการความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและติดตาม
ตรวจสอบมลพิ ษ ทางเสี ย งและความสั่ นสะเทื อน กฎหมาย ข้ อบั งคั บ มาตรฐานคุ ณภาพเสี ย งและ
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 โรคที่เกิดจากอาหารและน้าเป็นสื่อ หลักการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ
อาหาร อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหารของชุมชนและสังคม การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การผลิต
อาหารปลอดภัย การควบคุมคุณภาพอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

47
Definitions of food safety and sanitation, physical, chemical and biological contamination, foodbone 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
ความหมายพิ ษ วิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม เส้ น ทางการรั บ สั ม ผั ส การดู ด ซึ ม 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 แหล่ง ก าเนิดของเสียอันตราย ชนิดของของเสียอันตราย
ปัญหาของเสียอันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตราย การจัดการของเสียอันตราย การเก็บกักของเสีย
อันตราย การบาบัดของเสียอันตราย การวางแผนปฏิบัติการ การควบคุมระบบบาบัดของเสียอันตราย
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
ของเสียจากแหล่งกาเนิดด้วยเทคโนโลยีสะอาด นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เคมีสีเขียว การประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์
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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
ความรู้พื้นฐานเกี่ ย วกั บ มลพิษ อากาศ ผลกระทบจากมลพิษ อากาศ แหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศ อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ กฎหมายและการจัดการคุณภาพอากาศ การวิเคราะห์เก็บตัวอย่าง
มลพิ ษ อากาศในบรรยากาศ การเก็ บ ตั ว อย่ า งจากการปล่ อ ง เทคโนโลยี ก ารควบมลพิ ษอากาศ
ในอุตสาหกรรม แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
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
หลัก ในการประเมิน ผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้อ มและด้า นสุข ภาพ กฎหมายและข้อ กาหนด
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านทรั พ ยากรกายภาพ ทรั พ ยากรชีวภาพ คุณค่า การใช้ป ระโยชน์ข องมนุษ ย์ คุณค่า ต่อคุณภาพชี วิ ต
มาตรการป้อ งกัน แก้ไ ข และการติด ตามตรวจสอบ การประเมิน ความเสี่ย งด้า นสุข ภาพ กรณีศึก ษา
โครงการที่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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 ความสาคัญและประโยชน์ของระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ
การดาเนินธุร กิจ ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์แ ละสิ่ง แวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่ง แวดล้อม
ที่สาคัญ ISO GMP องค์ก รและสถาบั นที่เ กี่ยวข้องกับ การจั ดการอนามัยสิ่ง แวดล้อม 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
จัดการภาวะฉุ กเฉินและภั ยพิบั ติ การบรรเทาภั ย การเตรี ยมความพร้ อม การตอบโต้และการฟื้ นฟู สภาพ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การประยุกต์
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติ
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 ความสาคัญ ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อมอุบัติใหม่ แหล่งกาเนิด สภาวะ เส้นทาง
การเคลื่อนที่ กลไกการกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมของสารมลพิษปนเปือ้ นอุบัติใหม่ การสารวจ วิธกี ารเก็บตัวอย่าง
ในสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิ าร การป้องกัน ควบคุม บาบัด 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 และปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค
จากสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยบุคคล การประยุกต์ใช้ระบาด
วิทยา เพื่อการควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ และ
นาเสนอข้อมูล กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้อง
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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 การนาเสนอ การอภิปราย
การตอบข้อซักถาม โครงงาน ปัญหาพิเศษในประเด็นด้านการสาธารณสุข และอนามัยสิ่ง แวดล้อม 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 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience and Co-operative Education
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และสหกิ จ ศึ ก ษา สถานประกอบการ
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การสื่ อ สารและเทคนิ ค การสื่ อ สาร การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นสถาน
ประกอบการ การพั ฒนาบุค ลิก ภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขีย นรายงานและการนาเสนอ
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
ของผู้เรียนภายใต้ก ารควบคุ ม และการแนะนาของอาจารย์ การนาเสนอการศึกษาและผลงานวิ จัย
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 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การค้นคว้าข้อมูลประกอบการทางานจากสื่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัตงิ านที่ใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากบทความภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษการรวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอ และการอภิปราย การนาเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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
ฝึ กหัดในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐหรือเอกชน การค้นคว้า ข้อมูลประกอบการทางานจากสื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัตงิ านที่ใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและ
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 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลนิ ทรียแ์ ละปรสิตที่มผี ลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา
การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชือ้ และกลไก
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
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ มหกายวิ ภ าคศาสตร์ และจุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์ ของระบบต่ า ง ๆ
ในมนุษ ย์ ระบบห่อหุ้มร่ า งกาย ระบบโครงร่ า งของร่ า งกาย ระบบกล้า มเนื้อ ระบบประสาท ระบบรั บ
ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้าเหลืองและ
ภูมคิ ุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์
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 ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ 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 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง 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. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
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. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาน้าและน้าเสีย
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
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ ฝึกงานและสหกิจศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
ลาดับของรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5

55
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง

2* นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ

3*

นางสาวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15799001XXXXX

55403900XXXXX

367030071XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ส.ม.
วศ.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
เทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
เคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวชศาสตร์ชุมชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาธารณสุขศาสาตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อนามัยสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา

ปี
2560
2555
2553
2562
2551
2549
2545
2558
2552
2548
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ลาดับ
4*

5*

ชื่อ – สกุล
นางสาวปิยะวดี ศรีวชิ ัย

นายศราวุฒิ แสงคา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35399002XXXXX

13413000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
ส.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
สาธารณสุขศาสาตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วท.บ.
ส.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2563
2548
2548

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

2545
2557
2554

ปี

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ในการฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสบการณ์
ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีทักษะภาคปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพ การฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดหลักการ
เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนและวางแผนเพื่อแก้ไข พัฒนาปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการฝึกเป็น 2 ระดับ คือ
1. การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารภาคสนามบู ร ณาการ เป็ น ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ข องสาขาวิ ช า อนามั ย
สิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ความรู้และทฤษฏีในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อนาไปใช้ใน
การด าเนินงานในชุ มชน การท างานเป็นที ม การศึก ษาข้อมูลพื้ นฐานทั่ วไปของสั งคมและชุ ม ชน
การเตรี ย มชุ ม ชนการส ารวจและวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน วิ เ คราะห์ ส ภาวะอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด ล าดั บ
ความส าคั ญ ของปั ญ หา วิ เ คราะห์ ปั ญ หา วางแผนเพื่ อ แก้ ไ ขปัญ หาให้ สอดคล้ อ งกั บ ปัญ หาและ
ความต้องการของประชาชน ดาเนินการตามแผน ประเมินผลและสรุปผล จัดทารายงานการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. การฝึกงานวิชาชีพ เป็นฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกงาน
วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.4 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.1.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.1.6 สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสุ ข ภาพของชุ ม ชน และวางแผนเพื่ อ แก้ ไ ข พั ฒ นาปั ญ หา
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
การศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้านอนามัย
1(0-2-1(
ต้น
สิ่งแวดล้อม
Special problem study in Environmental Health
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ชั้นปี
4

รหัสวิชา
329493

รายวิชา
หน่วยกิต ภาคการศึกษา
การฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
ปลาย
Professional Training
4
324495
สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
ปลาย
Co-operative Education
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 324428 ระเบียบวิธีวิจัย กาหนดให้นิสิตต้อง
ท างานวิจัยกลุ่ม และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หัวข้อของ
การวิจัยเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานเน้ น ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม นิ สิ ต สามารถศึ ก ษาตามความสนใจและ
ความถนัดของนิสิต โดยมีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่และ
นาไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพและการใช้ภาษาอังกฤษ บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ และสอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษ คาศัพท์เฉพาะ การสนทนาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ (1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
วิชาชีพ
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดการปลูกฝังจิตสานึก
รักสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ให้ความสาคัญและปลูกฝัง
ให้นสิ ิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิ ิตมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดารงชีวติ อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
3. ด้านภาวะผู้นา
(1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก
ให้นสิ ิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นาและ
สมาชิกกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ
ให้นสิ ิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
และแสดงออก
(3) กาหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง
การมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ 1.ประเมินความรูท้ างหลัก
ผูเ้ รียนได้มกี ิจกรรมการสื่อสาร
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ในการสื่อสารได้อย่างมี
และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
2. ประเมินทักษะการใช้
ประสิทธิภาพ
ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ
ภาษา สื่อสาร ทั้งใน
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ใน ห้องเรียนและจากการ
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PLO2 ผู้เรียนสามารถอธิบาย
และนาความรู้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สาธารณสุข นาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

PLO3 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสาธารณสุข ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO4 ผูเ้ รียนแสดงออกถึง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชีวติ ประจาวัน และกิจกรรมการ
นาเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะ
ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
มีชั่วโมงปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตได้
ฝึกการใช้งานอุปกรณ์ โปรแกรม
และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องใน
รายวิชาที่มเี นือ้ หาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการ นิสติ ได้เลือกใช้
เครื่องมือตรวจวัดทาง
ห้องปฎิบัติการได้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
ชีวติ ประจาวันและการทางาน
โดยการฝึกปฏิบัติโดยใช้
กรณีศกึ ษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้น
ในชีวติ ประจาวันและการทางาน
ในอนาคต
2. ให้ผู้เรียนนาเสนอและจัดการ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รู้เท่าทัน

นาเสนอผ่านงานที่
มอบหมาย
3. ประเมินบุคลิกภาพใน
การสื่อสาร
ประเมินจากความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือ การ
เลือกใช้เครื่องมือ และการ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

1. ประเมินความรูเ้ กี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวติ และ
จาวันและการทางาน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้อง ในการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร
เพื่อการศึกษาและสืบค้น
ข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (Information,
Media and Technology
Skills)
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 1. ประเมินพฤติกรรมการมี
เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจ ส่วนร่วมในชั้นเรียน
ผูอ้ ื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม
การสะท้อนการเรียนรู้
ทั้งเป็นการบรรยายแนวคิดที่
การอภิปรายแบบกลุ่มและ
สาคัญ การทากิจกรรมในชั้นเรียน รายบุคคล
และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย
2. ประเมินความรอบรู้
(Activity Based Education)
ทางด้านสุขภาพ (Health
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PLO5 ผู้ เ รี ย นสามารถท างาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้นา และแสดงออกถึง
คุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ที่ มี คุ ณ ค่ า ของสั ง คมไทยและ
สังคมโลก

2. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนมีความ
รอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health
Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Literacy) ในรูปแบบของการ
บรรยายแนวคิดที่สาคัญ ให้
ความรู้ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิด และมอบหมาย
งานให้ผเู้ รียนเกิดทักษะโดยใช้
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียน รวมทั้ง
สามารถเสนอแนวคิดในการ
จัดการปัญหาของตนเองได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่
เกิดจากความคิดของผู้เรียนใน
การแก้ปัญหาของตนเอง
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการความรู้มาใช้ในการทา
กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Learning)
เพื่อทาให้เกิดการทางานร่วมกัน
ของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการทางานเป็นทีม ใช้ทักษะ
ในการดาเนินชีวติ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า
และความสาคัญของเอกลักษณ์ที่
ดีงามของสังคมไทย โดยเป็นการ
เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Education) จากชุมชน

Literacy) และความรอบรู้
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy)

1. ประเมินทักษะทางสังคม
และการเรียนรูข้ ้าม
วัฒนธรรม (Social and
Cross-Cultural Skills)
โดยผ่านการทางานเป็นทีม
ในฐานะเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประเมินทักษะในการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะประเด็นปัญหา
ทางด้าน สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
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เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่
สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)
PLO6 ผูเ้ รียนสามารถสืบค้น 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นาเสนอข้อมูล และแสดงออก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต เรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
ดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ
(Growth mindset) ผ่านการเรียน
การสอนจากสถานการณ์ใน
ชีวติ ประจาวัน หรือกรณีศึกษาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียน สืบค้น
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรปุ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ กับตนเอง
และสังคม เพื่อใช้ในการคิด
วางแผนแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีแนวคิด
ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurs mindset) โดยใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ในการเสนอ
แนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ใน
รูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก
ปัญหาการดารงชีวติ ประจาวัน
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพ บูรณาการความรูข้ องหมวด
ด้วยกระบวนการคิดเชิง
รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ
ออกแบบได้
สร้างสรรค์แนวคิด ผ่าน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) เพื่อให้ผเู้ รียน
เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของ

3. ประเมินจากการสะท้อน
คิด การอภิปราย และการ
นาเสนอแนวคิด
1. ประเมินความรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ของผูเ้ รียน
2. ประเมินความรูแ้ ละ
แนวคิดความเป็น
ผูป้ ระกอบการ
3. ประเมินจากการ
วิเคราะห์ตนเองเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
4. ประเมินจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
ทักษะความเป็น
ผูป้ ระกอบการ และ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)
5. ประเมินจากการสะท้อน
คิด การอภิปราย และการ
นาเสนอแนวคิด

1. ประเมินทักษะที่ใช้ใน
กระบวนการของการคิดเชิง
ออกแบบ ประกอบด้วย
การเข้าใจปัญหา การ
กาหนดปัญหาให้ชัดเจน
การระดมความคิดการ
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โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
(Project Based Education) ในการ
แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ผใู้ ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม
และวิชาชีพ (Social Innovation)
ผ่านกระบวนการทางานเป็นทีม

สร้างต้นแบบที่เลือก และ
การทดสอบ
2. ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ผ่านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (4Cs)
ประกอบด้วย การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking)
การสื่อสาร
(Communication) การ
ร่วมมือ (Collaboration) และ
ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity)
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถประเมิน 1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 1. การทดสอบ
และแก้ปัญหาทางสุขภาพและ ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมี
2. การประเมินชิน้ งาน
สิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ ความรู้ ความเข้าใจหลักการทาง 3. การประเมินการนาเสนอ
เชิงพื้นที่ได้
ทฤษฎี และสามารถประยุกต์
หน้าชั้นเรียน
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดย 4. การประเมินผลการ
การเรียนการสอนต้องทันต่อการ อภิปราย
เปลี่ยนแปลง
5. การประเมินการ
2. การมอบหมายงานให้ค้นคว้า วิเคราะห์กรณีศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานและนาเสนอผลงาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ น
รายวิชาต่าง ๆ ให้นิสติ ได้วิเคราะห์
สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงและ
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1( มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2( ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3( เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื
(4( มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณค่าของสังคม

PLO 3

PLO 4

✓
✓
✓
✓

✓
✓

PLO 5

PLO 6

PLO7

✓

2.ความรู้
(1( มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา

✓

✓

✓
✓

(2( สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3( สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง

✓
✓

✓

3.ทักษะทางปัญญา

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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(1( มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
เป็นระบบ
(2( สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือเหมาะสม
กับการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
(3( สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
(4( ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 6

PLO7

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

PLO 4

PLO 5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1( มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2( สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3( มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้เหมาะสม ทางาน เป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4( มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

✓
✓

(5( มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวฒ
ั นธรรม

✓

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1( มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกีย่ วข้องกับการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ ท่าทัน
(2( สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3( มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1( มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2( สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

✓

✓

✓

64

65
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

65

กลุ่มวิชา/รหัส
ชื่อวิชา
วิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103
ภาษาอังกฤษสาหรับ
ชีวติ ประจาวัน
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
001205
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
ยุคดิจิทัล
002102
ความฉลาดทางดิจิทัล
กลุ่มทักษะชีวิต
003101
สุนทรียศาสตร์ในการ
จัดการชีวติ
003102
การพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
003203
เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์
สังคม
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กลุ่มวิชา/รหัส
ชื่อวิชา
วิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
003204
การจัดการสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
003305
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
003306
บูรณาการความรู้สู่
นวัตกรรมทางวิชาชีพ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
241111
คณิตศาสตร์ 1
242101
หลักเคมี
242141
เคมีอินทรีย์
242422
เคมีสภาวะแวดล้อม
244104
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
329101
อนามัยสิ่งแวดล้อม
361203
จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา
363219
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
365210
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
367202
สรีรวิทยาของมนุษย์

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8
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67
กลุ่มวิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข
324111
การสาธารณสุข
324221
สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
324263
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาธารณสุข
324331
ระบาดวิทยา
324332
การป้องกันและควบคุม
โรค
324333
ระเบียบวิธีวิจัย
324372
การฝึกปฏิบัตกิ าร
ภาคสนามบูรณาการ
329231
การจัดการเหตุราคาญ
329240
การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
329241
การสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานบริการสาธารณะ
329482
สัมมนา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8
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68
PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

68

กลุ่มวิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
329221
การจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
329242
การควบคุมแมลง สัตว์
ฟันแทะ และพาหะนา
โรค
329311
เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้า
และน้าเสีย
329312
การจัดการน้าสะอาด
329313
เทคโนโลยีการบาบัดน้า
เสีย
329344
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
การประเมินความเสี่ยง
ทางสุขภาพ
329343
อาหารปลอดภัยและ
การสุขาภิบาลอาหาร
329422
การจัดการของเสีย
อันตราย
329445
การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
329492
การศึกษาปัญหาเฉพาะ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา
329493
329494
329495
329331
329332
329433
329446
329423
329447

329448
329449

ชื่อวิชา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

การฝึกงานวิชาชีพ
การศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา
การจัดการคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร
การจัดการมลพิษเสียง
และความสั่นสะเทือน
การจัดการและควบคุม
มลพิษทางอากาศ
ระบบการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสะอาด
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
มลพิษสิ่งแวดล้อมอุบัติ
ใหม่และการจัดการ
ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มวิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
329491
ก า รเตรียมพร้อ ม ฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
และสหกิจศึกษา

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(5) มีจิตอาสา ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่องานตนเองและสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
เป็นระบบ
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัว และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้อ งกั บ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปัญ หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์
ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ทักษะการฝึกปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในด้านการทดสอบ
สมรรถนะ การสอบสวนอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ และการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เพื่อควบคุมและกาจัดความเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2) ส ารวจ ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และสามารถนาข้อมูลมา
น าเสนอหรื อ น าเข้ า แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(3) ให้คาแนะนาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติเหตุและ
โรคจากการประกอบอาชีพ การควบคุมโรค และการจัดการเพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
(4) ปฐมพยาบาล ดู แ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอั น ตรายจากการท างาน หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อการส่งต่อตามกฎหมายกาหนด
(5) ประเมินสถานการณ์ วางแผนงาน กากับ ปฏิบัติงานตามแผน และการประเมินผล
โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ ระกอบอาชีพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา ในระดับ
รายวิชา โดยกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การสอนของผู้ ส อนโดยนิ สิ ต ทุ ก ภาคการศึ ก ษา และใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็นเครือ่ งมือช่วยในการดาเนินการทวนสอบในระดับหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสาเร็จการศึกษา สามารถดาเนินการได้ดังนี้
2.2.1 สารวจจากภาวะการมีงานทาของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของนิสติ ในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่จบการศึกษา
2.2.3 ประเมินจากตาแหน่งในการทางาน หรือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลัก สูต รปริญ าตรี 4 ปี สาเร็จ การศึก ษาได้ไ ม่ก ่อ น 6 ภาคการศึก ษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การรั บ อาจารย์ ป ระจ าที่ คุ ณ วุ ฒิ ต รงกั บ หลั ก สู ต รเป็ น ปริ ญ ญาใดปริ ญ ญาหนึ่ ง ด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
1.2 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ
ในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร
รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ท่มี ปี ระสบการณ์เป็นพี่เลีย้ ง
1.4 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษา
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้ง
ให้อาจารย์ใ นหลัก สูตรมีคุณสมบั ติเ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ตลอดระยะเวลาการดาเนินการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ดสัมมนาพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนการสอนทุ ก ปี เพื่อพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิตให้ ไ ด้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดและทันสมัย
2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ นิสติ และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริ ห ารจั ด การให้ อ าจารย์ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานหรื อให้บริ การทางวิช าการด้า นการ
สาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์
มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการกาหนดแนวทางในการกากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
พ.ศ.2558 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก และตั ว แทนจากสภาวิ ช าชี พ เพื่ อ ร่ ว มพิ จ ารณาก าหนด
เนื้ อ หาวิ ช าในหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี และมี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรซึ่งมีหน้าที่ก ากับดู แล วางแผน และประเมินการดาเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต นอกจากนี้
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ยั งได้สนั บสนุนให้มีระบบการประเมินคุณภาพหลักสูตรในทุกปี การศึ กษา
โดยเป็นการประเมินจากภายในหลักสูตรเองและมีผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อให้หลักสูตรสามารถ
นาข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. บัณฑิต
หลั กสู ตรฯ ได้ มี การติ ดตามคุ ณภาพของบั ณฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ อย่ างน้ อ ย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คลและความรั บผิ ดชอบ และทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามบัณฑิตหลังจบการศึกษา การตรวจสอบ
จากผูใ้ ช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อนาผลการติดตามตรวจสอบที่รวบรวมได้ เป็นข้อมูล
สาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งมีรูปแบบของการดาเนินการ
ดังนี้
1( สารวจและประเมินภาวะการได้งานท าของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาแต่ละปีก ารศึก ษา
ทั้งในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของนิสติ ในการประกอบ
อาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิต รวมไปถึงศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จหรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
2( ตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยการพูดคุย
การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่จบการศึกษา
จากหลักสูตรฯ
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3( แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ระหว่ า งอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ผู้ที่เ กี่ย วข้องกับการเรีย นการสอน เช่น นิสิต ศิษ ย์เ ก่า ผู้ใ ช้บัณฑิต รวมทั้งผู้ท รงคุณวุฒิใ นสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. นิสิต
หลั ก สู ต รฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ นิ สิ ต ตั้ ง แต่ ก ารรั บ เข้ า การติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า
ระหว่างการศึกษา และการสาเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1( การประเมินผู้สมัครเพื่อการรับเข้าศึกษา ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาภายใต้
ระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (Thai University Center Admission
System; TCAS) โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.( มีรูปแบบและขั้นตอนการคัดเลือก
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินด้านสุขภาพ ด้านการสัมภาษณ์
รวมถึงความรู้พ้ืนฐานและความถนัดของผู้สมัครเรียน
2( การประเมินนิสิตระหว่างศึกษา พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชา
ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนโดยผู้รับผิด ชอบรายวิชา และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาหลั ก สู ต รตามขั้ นตอน ทุก รายวิชาที่สอนในหลัก สู ตรฯ มีก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ของรายวิชา คาอธิบายรายวิชา แผนการพัฒนาผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิ ชา
แผนการสอน แผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กระจายค่าน้าหนักตามกิจกรรมที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
เพื่อนาไปสู่การประเมินผลการเรียนของนิสติ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นิสติ อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิต ความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อร้องขอให้
ตรวจสอบข้อสงสัย/ข้อกังขาได้
ส าหรั บ การป้ อ นข้ อ มู ล กลั บ ของผู้ ส อนสู่ ผู้ เ รี ย น มี ร ะบบที่ ใ ช้ ห ลายรู ป แบบขึ้ น กั บ แต่ละ
รายวิชา ได้แก่ การประกาศคะแนน และการเฉลยข้อสอบโดยการอธิบายหลังการสอบ การตรวจ
รายงานและงานที่มอบหมายและส่งคืนผู้เรียนเป็นระยะ ๆ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การเรียกพบ
กรณีที่นิสิตมีผลการเรีย นไม่ดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของ
ผูเ้ รียน การประเมินผล/วัดผลการเรียนที่มากกว่า 1 ครั้ง และแจ้งผลการเรียนให้ทราบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา เป็นต้น
1( การประเมินสาเร็จการศึกษา ก่อนสาเร็จการศึกษาจะใช้ก ารสอบวิชาโครงงานหรือ
สอบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ที่เ รียนมาทั้งหมดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก้ ปั ญ หา นอกจากนั้ น มี ก ารจั ด สอบความวั ด ความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษก่ อ นจบการศึ ก ษา
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เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถเขียน อ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ
เพิ่มโอกาสในการได้งานทามากขึ้น และมีการโครงการในแผนปฏิบัติการแต่ละปี เพื่ออบรมเตรียมความ
พร้อม ตลอดจนชี้แ จงขั้น ตอนต่า ง ๆ ในการขอขึ้น ทะเบีย น รวมทั้ง แนะนาการสอบเพื่อ ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางน้า อากาศ และกากอุตสาหกรรม
4. คณาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิต
จึง มีก ารก าหนด ระบบ กลไก เกี่ ย วกั บการรับ สมัครอาจารย์เ พื่อให้สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ก าหนด
นอกจากนั้นยังจัดทาระบบการบริหารอาจารย์ การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของ
หลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้คณะยังมีโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์
ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถที่ มี มี ส่ ว นร่ ว มกั บ สถานประกอบในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ของสถาน
ประกอบการ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมานั้นสอนแก่นิสิต ประชุม
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจาทุก ๆ ปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อกาหนด
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือ ประเด็นที่ต้องจัดให้มีการ
ทบทวนหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางมหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรโดยพิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้เ รีย น บัณ ฑิต ผู้ใ ช้บัณ ฑิต และผู้มีส่ว นเกี่ย วข้องอื่น ๆ มาพิจ ารณาเพื่อ ให้เ นื้อหารายวิช า
ในหลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย และสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะได้ ต รงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้มีการจัดให้มีการประเมิน
ความพึ ง พอใจหลั ก สู ตรและการเรี ย นการสอนโดยบั ณฑิ ตที่ ส าเร็ จการศึ ก ษา และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ในทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลปรับปรุงสาระในรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบทงานในปัจจุบัน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินการหลักสูตรทุกปีการศึกษา
และจัดทา มคอ.7 และมีการจัดทาการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา
การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการพิจารณาความสอดคล้องของ
คุณวุฒิผู้สอนกับรายวิชา ทางกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีกลไกในการกากั บ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ผ่านการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และประมวล
รายวิชา เพื่อให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ตรงตามที่หลักสูตรได้ออกแบบไว้ มีการ
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กาหนดรายวิชาที่ต้องมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยให้มีหน่วยกิตปฏิบัติเพียงพอ นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
ให้มีการบูรณาการรายวิชากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร และพันธกิจอื่นของคณะที่สามารถส่งเสริม
ทักษะที่ต้องการได้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้กาหนดให้รายวิชาประเมินผลการสอนผ่านการจัดทา
มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพื่อนาผลการดาเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของทุกรายวิชามาพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และวางแผนส่งเสริมพัฒนาผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอน
รวมทั้งมีความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนเพิ่มมากขึ้น
การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สู ตรจั ดให้มี ก ารจั ดระบบการติด ตามและมีก ารตรวจ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต โดยในแต่ ล ะรายวิ ช ามี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และมีการชี้แจงรายละเอียดให้นิสิตทราบทั้งผลการ
เรียนรู้ที่รายวิชาจะทาการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน และทาการป้อนกลับผลการ
ประเมินให้นิส ิต ทราบ นอกจากนี้ทุก รายวิช าจะต้อ งดาเนิน การวิเ คราะห์ผ ลการประเมิน ของ
รายวิช าว่า มีผ ลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
อย่างไรผ่านการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการจัด
การเรียนการสอนผ่านแบบสอบถามจากมหาวิท ยาลัย พะเยา พร้อมทั้งมีกรรมการในการก ากั บ
การประเมินการจัด การเรีย นการสอนและการประเมิน และมีก ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เพื่อ ให้ท ราบผลการดาเนินการหลักสูตร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและนโยบายปฎิบัติให้แก่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนสาหรับนิสติ เช่น ตารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ตา่ ง ๆ
คอมพิ ว เตอร์ สื่ อ และอุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
และมีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ และมีห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและ
อุป กรณ์ที่นิสิตสามารถฝึกทักษะปฏิบัติได้ในการเรียนการสอนรายวิชา โดยมีการบริหารจัดการ
อย่ า งเป็ น ระบบ จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ พ อเพี ย งต่ อ การเรี ย นการสอน รวมถึ ง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นสิ ิตได้ใช้ในการเรียน การทาวิจัย นอกจากนีท้ างหลักสูตรยังได้สร้างเครือข่าย
กับชุมชน เพื่อให้นสิ ิตในหลักสูตรได้เรียนรู้ และฝึกทักษะปฏิบัติจากพืน้ ที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ได้ตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80
มีสว่ นร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี(
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3


































































































ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ( ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่(
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ(

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5( มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชีบ้ ังคับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 กาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรและอาจารย์ ผู้ สอน และ/หรื อ มี ก ารปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลัก สูต รและ
การจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจากนิสิต รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียด
ของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดประชุมการประเมิน ผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตร อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตชั้นปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน
ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม
สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561 และข้อบังคั บจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีว่ าด้วยการประกอบวิ ชาชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 และตัวบ่งชี้ที่กาหนดของ
หลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายในของคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลั กสูตร สรุป ผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิต และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ
ตรวจสอบผลการดาเนิ นหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒ นา
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2560
30
30
106
60
46
-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
30
102
32
30
34
6

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6
-

120 หน่วยกิต

142

6
1
138(1)

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ อว.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไป
001101

001102

001103

30

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5( 001101
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจากการ
ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ
การแสดงความคิ ด ผ่ า นทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยที่
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
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5( 001102
Ready English
ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเอง
และบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน
การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ
สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า 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
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5( 001103
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ค าศัพท์แ ละไวยกรณ์ใ นการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง
การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการ
สื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมื อ ง ศุ ล กากร การเข้ า พั ก ในโรงแรม การอธิ บ าย
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

30

สาระที่ปรับปรุง
หน่วยกิต

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4(
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ
รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร
การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for delivering
message, proper daily life communication

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1(
Thai for Academic Purposes
การใช้ภ าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขี ย น บู ร ณาการร่ ว มกั บ ศาสตร์ อ่ื น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and
writing skills in Thai with other fields, producing
academic works

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5(
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ่นื ในชีวติ ประจาวัน
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

100
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001204

002201

002202

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
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5( 001104
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ
ในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด
อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความ
จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ
ตาราง การตี ค วามและการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
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
พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5( 001205
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้า ที่ข องพลเมืองในสั ง คมทุ ก
ระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ 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
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5( 002101
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ
และความรุ น แรงในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม 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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5(
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้น กลาง หลั ก การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5(
และวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
คาศัพท์ สานวน 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
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1(
Technology Usage in Digital Age
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทาธุรกรรม
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี ท าง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ ซ อฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet technology,
office software, principles of electronic commerce,
usage of computer and internet technology, usage
of office software

สาระที่ปรับปรุง
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003202

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5(
Health and Environment Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ
กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในชี วิ ต ประจ าวั น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างอารมณ์กับ สุขภาพ นั น ทนาการและการออก
ก าลั ง กาย โรคระบาด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ
การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิต ประจาวัน การ
จั ด การและแปรรู ป ขยะและการใช้ พ ลั ง งานอย่ า ง
ประหยัด

002102

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5( 003101
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ระบบเครือข่ าย นวั ตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทั ล ธุ รกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ
และโปรแกรมประยุ กต์ เพื่ อการผลิ ตสื่ อผสม การสืบค้น
คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวัน 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

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5( 003102
Art of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ
วางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้ อ่ื น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด
วิเคราะห์ คิด สร้า งสรรค์ การควบคุมและการจัดการ
อารมณ์
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,

ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3(
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ การคั ด สรรข้ อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ แ ละ
น าเสนอข้ อ มู ล การสื่ อ สารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและ
เป็ น ไปตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีส าร
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
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5(
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวิตบนความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชวี ิต
พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต
การจัด การสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิต ในสังคม
และชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทางานร่วมกั บ
ผู้อ่ืน การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออก
ถึ ง พฤติก รรมทางด้า นคุณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ดีง าม
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
3(2-2-5(
ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดเชิงวิเ คราะห์ หลั ก การคิดอย่างสร้างสรรค์
หลั ก การท างานร่วมกัน และการสื่อ สาร หลั ก การ
เรียนรู้ต ลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบ โต การ
พั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม บุ ค ลิ ก ภาพและการ
แสดงออกในสั ง คม ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
จาเป็ น ส าหรับอนาคต ทั ก ษะทางด้า นการเงินส่วน
บุคคล
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positive thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5(

003203

Socialized Personality
ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้ า ง
บุ ค ลิก ภาพ การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ 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

003204

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.
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2(
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม
และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน การท างานร่ ว มกั น เป็ น ทีม
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุท ธ์ และ
การดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิ
และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิต
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
รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คม ความตระหนั ก ในคุณค่า และ
ความส าคัญ ของเอกลั ก ษณ์ที่ดีง ามของสั ง คมไทย
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
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม
1(0-2-1(
และชุมชน
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ ท างด้ า นสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์
ปั ญ หาสุ ข ภาพของตนเอง ความปลอดภั ย ในการ
ด ารงชีวิต การค้น หาปั ญ หาสิ่ง แวดล้อมของชุมชน
การวางแผนและด าเนิน โครงการทางด้า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นา
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

003306

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น 3(2-2-5(
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
การวางแผนและท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ส าหรั บ
ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ ประกอบการ
ยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับผู้ประกอบการ
ในยุค ดิจิทัล กระบวนการคิด เชิงออกแบบ แนวคิด
การสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด เชิงออกแบบ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
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
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3(
Integration for Professional Innovation
การบู รณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่
การปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาชี พ การออกแบบและสร้ าง
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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สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
110 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
60 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
32 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูด
และการเขียนที่มี ค วามเกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ที่นิสิต ก าลั ง
ศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening,
speaking, reading, and writing skill with additions of
various speaking and writing topics
241111 คณิตศาสตร์ 1
4(3-3-8( 241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5( ปรับหน่วยกิต
Mathematics I
และคาอธิบาย
Mathematics I
อุป นัยเชิง คณิต ศาสตร์ ลิมิ ต และความต่อเนื่องของ
รายวิชา
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ แ ละ
ฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปริพันธ์ของ
ปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั น อดิ ศั ย การ
ฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์ และระบบสมการเชิง
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
เส้น
Limits and continuity of functions, derivatives and
Mathematic induction, limits and continuity of
integral of algebraic and transcendental functions,
functions, derivative of functions and applications,
applications of derivatives and integrals
integral of functions and applications, matrices and
system of linear equations
242101 หลักเคมี
4(3-3-8) 242101 หลักเคมี
4(3-3-8(
คงเดิม
Principle of Chemistry
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีรีออดิก
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก
พั น ธะเคมีแ ละโครงสร้ า งโมเลกุล ปริ ม าณสารสั ม พัน ธ์
พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพัน ธ์
ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย
เบื้ อ งต้ น จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี กรด -เบส
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter measurement, atomic structure, periodic
Matter and measurement, atomic structure,
system, chemical bonding and molecular structure,
periodic system, chemical bonding and molecular
stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid,
structure, stoichiometry, chemical reactions, gases,
solutions, fundamental thermodynamics, chemical
solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics,
kinetics, chemical equilibrium, acid and bases,
chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and
electrochemistry, nuclear chemistry, environmental
bases, electrochemistry, nuclear chemistry,
chemistry
environmental chemistry
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8) รายวิชาใหม่
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์
การเรียกชื่อ การเขียนสู ต รโครงสร้า ง และไอโซเมอร์
ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิด
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิ ก
แอลคิ ล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เ ทอร์ เอมี น แอลดีไฮด์
คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
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242422

244104

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อน
ตาแหน่งและการหมุนงาน พลังงานและกาลังของร่างกาย
คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนือ้ เยื่อ
กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสกิ ส์
ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง
และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กโทรนิกส์เบือ้ งต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสกิ ส์ของ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
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

329101

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
เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry
ระบบนิ เ วศ ภาวะมลพิ ษ ผลกระทบของสภาวะ
แวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและการ
ป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและในชี วิ ต ประจ าวั น การอนุ รั ก ษ์
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
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์แ ละพลศาสตร์ก าร
เลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและกาลังของ
ร่ า งกาย คุ ณ สมบั ติ ก ารยื ด หยุ่ น ของโครงกระดู ก และ
เนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของ
ไหล ฟิ สิ ก ส์ ข องการหายใจ ความร้ อ นและอุ ณ หพล
ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น ชี ว ไฟฟ้ า
ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
หลั ก การและแนวคิ ด ของอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบของมลพิ ษ ทางน้ า อากาศ และของเสี ย
อันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการ
น้าสะอาด การบาบัดน้าเสีย และสิ่งปฏิกูล การจัดการ
มู ล ฝอย และของเสียอัน ตราย การควบคุม มลพิษทาง

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

คงเดิม

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะ
สาธารณสุข
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361203

363219

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6) 361203
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย การเกิดโรคระบาดวิทยา การป้องกันการ
เกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
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
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
3(2-3-6) 363219
Fundamental Anatomy
ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภ าคศาสตร์ และจุล
กายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่างๆ ในมนุษย์ ได้แก่ ระบบ
ห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้
ระบบประสาท ระบบรั บ ความรู้ สึ ก และอวั ย วะรั บ
ความรู้สึก ระบบทางเดิน หายใจ ระบบหลอดเลือดและ
หั ว ใจ ระบบน้ าเหลือ งและภู มิ คุ้ม กัน ระบบย่ อ ยอาหาร
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน และ
ระบบสืบพันธุ์
General knowledge of gross anatomy and histology
of the human organ system; integumentary system,
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อากาศ เสี ย ง และความสั่ น สะเทื อ น การสุ ข าภิ บ าล
อาหาร การสุ ข าภิบ าลที่อยู่อาศัย สถาบั น และสถาน
ประกอบการ การควบคุมสั ตว์แทะ สัตว์ และแมลงนา
โรค พาหะน าโรค การจัด การเหตุราคาญ การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความสาคัญของงานอนามัย
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
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การป้องกัน
การเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของ
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
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Fundamental Anatomy
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุ ล
กายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่างๆ ในมนุษย์ ระบบห่อหุ้ม
ร่า งกาย ระบบโครงร่า งของร่า งกาย ระบบกล้า มเนื้อ
ระบบประสาท ระบบรั บ ความรู้ สึ ก และอวั ย วะรั บ
ความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและ
หัวใจ ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร
ระบบทางเดิน ปั ส สาวะ ระบบต่ อ มไร้ ท่ อและฮอร์โมน
และระบบสืบพันธุ์
General knowledge of gross anatomy and histology
of human organ systems, integumentary system,

สาระที่
ปรับปรุง
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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
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
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 การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทาง
พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมี
ของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี
เมแทบอลิ ซึ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องชี ว เคมี กั บ ภาวะความ
ผิด ปกติ ชีวเคมี ของเลือดและปัส สาวะ 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
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สาระที่
ปรับปรุง

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 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
คงเดิม
Fundamental Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮ
เดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอกิ คุณสมบัติและการ
ทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
เทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยา การควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข อง
ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเม
แทบอลิ ซึ ม ความสั ม พั น ธ์ ข องชี ว เคมี กั บ ภาวะความ
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 r m o n a l regulation,
bioenergetics, metabolic p ath way interrelationships,
relationship between biochemistry and disorders,
biochemistry of blood and urine a n d b i o c h e m i c al
properties testing for biomolecules
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
คงเดิม
Human Physiology
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์
บทบาทหน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของร่ า งกาย
ในระบบต่างๆ ได้แ ก่ สรีรวิท ยาของเซลล์ระบบประสาท
มนุ ษ ย์ในระบบต่า งๆ ได้แ ก่ สรีรวิท ยาของเซลล์ระบบ
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้
ระบบหายใจ ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบขั บ ถ่ า ย
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
ปั ส สาวะ ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบสื บ พั น ธุ์ และการ
Human body roles, functions and mechanisms of various
ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
systems in normal condition such as cellular physiology, nervous
Human body roles, functions and mechanisms of
system, muscularl system, cardiovascular system, respiratory
various systems in normal condition such as cellular
system, gastrointestinal system, urinary system, endocrine
physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular
system, reproductive system and body temperature regulation
system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary
system, endocrine system, reproductive system and body
temperature regulation
การสาธารณสุข
2(1-2-3)
ย้ายไปกลุ่ม
Public Health
วิชาชีพเฉพาะ
ประวั ติ แ ละความส าคั ญ ของงานสาธารณสุ ข องค์
สาธารณสุข
ประกอบของงานสาธารณสุ ข บทบาทของกระทรวง
สาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและ
น า น า ช า ติ นโยบ ายก ารแ ก้ ปั ญ ห าข อง ก ระท รวง
สาธารณสุข จากแผนพัฒนาสุขภาพของประเทศ ปัญหา
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สุขภาพที่สาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพใน
อนาคต หลั ก และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานด านการส งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล
เบื้ อ งต้ น การฟื้ น ฟู ส ภาพ และศึ ก ษาแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาสาธารณสุ ข จากแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข ของ
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
โภชนศาสตร์
2(1-2-3(
Nutrition
ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุ ม ชน
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโภชนาการกั บ สุ ข ภาพ ปั ญ หาและ
สาเหตุปัจจัยของทุพโภชนาการ พลังงานและสารอาหาร
โภชนาการสาหรับบุคคลในวัย ต่างๆ การจัดการกาหนด
อาหารตามหลักโภชนศาสตร์ การวางแผนกาหนดอาหาร
สาหรับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค ข้อมูลโภชนาการ
จากฉลากโภชนาการ โภชนาการเพื่อการป้องกันโรคเรือ้ รัง
โภชนาการทางเลื อ ก อาหารสมุ น ไพร และผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารเสริม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการ มาตรการในการแก้ปัญหาทุพโภชนาการ
การวางแผนทางโภชนาการ การประเมิ น โครงการทาง
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
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สาระที่
ปรับปรุง

consumption behavior, nutritional status assessment,
measures to solve malnutrition problems, nutritional
planning, evaluation of nutrition programs
329416 สัมมนา
1(0-2-1(
ย้ายไปกลุ่ม
Seminar
วิชาชีพเฉพาะ
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
สาธารณสุข
รายงาน การนาเสนอ การอภิปราย การตอบข้อซักถาม
โครงงาน ปั ญ หาพิ เ ศษในประเด็ น ด้า นการสาธารณสุ ข
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สนใจและทันสมัย
Searching for data collection, analysis, report
writing, presentation, discussion, answer questions,
project, special problem in the interesting and up-todate issues of public health and environmental health
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข
30 หน่วยกิต
324111 การสาธารณสุข
2(1-2-3( ย้ายมาจาก
Public Health
หมวดวิชา
ประวั ติ แ ละความส าคั ญ ของงานสาธารณสุ ข เฉพาะด้าน
องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวง
สาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย
และนานาชาติ นโยบายการแก้ ปั ญ หาของกระทรวง
สาธารณสุ ข ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส าคั ญ ในปั จ จุ บั น และ
แนวโน้ ม ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต การ
คาดการณ์ ส ภาพปั ญ หาสุ ข ภาพในอนาคต หลั ก และ
วิธีการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 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
324326 การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5( 324332 การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5( ปรับรหัสวิชา
Prevention and Disease Control
Prevention and Disease Control
และคาอธิบาย
การศึกษาเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและการ
การเฝ้าระวังโรค แนวคิดการป้องกันและการควบคุม
รายวิชา
ควบคุมโรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซ้า
โรค โรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซ้า โรค
โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุและบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการ
อุบั ติใหม่ อุบั ติเ หตุ แ ละการบาดเจ็บ อุบั ติภั ย โรคจาก
ประกอบอาชีพ และปั จจัยต่า งๆที่ก่อให้เ กิด โรค รวมถึง
การประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่
การศึกษาด้านนโยบายและตัวชี้วัดในงานป้องกันควบคุม
ก่อให้เ กิด โรค การสร้า งเสริม ภู มิ คุ้ม กัน โรคทุ ก ช่ ว งวั ย
โรค
นโยบายการป้องกันโรค ตัวชี้วัด และการบูรณาการใน
งานป้องกันและควบคุมโรค
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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.

324221

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5( 324221
Health Education and Health Behavior
แนวคิ ด สิ่ ง ก าหนดสุ ข ภาพ หลั ก การสุ ข ศึ ก ษาและ
การส่ง เสริม สุขภาพ ทฤษฎี ทางสุ ขศึก ษาและพฤติกรรม
สุขภาพการประยุกต์ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพ ทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและชุ ม ชนขอบเขตของการสุ ข
ศึ ก ษา การวางแผนสุ ข ศึ ก ษา กลวิ ธี ก ารทางสุ ข ศึ ก ษา
เทคนิ ค การสร้ า งแรงจู ง ใจ การชี้ น า การพู ด ในที่ ชุ ม ชน
สื่อสุ ข ศึก ษาและประชาสั ม พันธ์ และการประเมิ น ผลสุข
ศึ ก ษา การฝึ ก ปฏิ บั ติ สุ ข ศึ ก ษาและการปรั บ เปลี่ ย น
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

329101

อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5(
Environmental Health
ห ลั ก ก ารแ ล ะแ นวคิ ด ของ อนามั ยสิ่ ง แ วดล้ อ ม
ผลกระทบของมลพิษทางน้า อากาศ และของเสียอันตราย
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้าสะอาด
การบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย และ
ของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่
อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์
แทะ สัตว์ และแมลงนาโรค พาหะนาโรค การจัดการเหตุ
ร าคาญ การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
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Disease surveillance, disease prevention and
control concept, infectious diseases, noncommunicable diseases, chronic diseases, reemerging 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
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education And Health Behavior
หลั ก การและแนวคิด ทางสุ ข ศึก ษาและพฤติ ก รรม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
การเขี ย นแผนการสอนสุ ข ศึ ก ษา เทคนิ ค การสร้ า ง
แรงจู ง ใจ การชี้ น า การสื่ อ สารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น
บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน ปัจจัย ทาง
จิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรม
สุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การฝึกทักษะปฏิบัติการให้สุขศึกษา
และการพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพทั้ ง ระดั บ บุ ค คล
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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ย้ายไปหมวด
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
วิชาชีพ
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ความส าคัญ ของงานอนามัยสิ่ง แวดล้อมในสถานการณ์
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
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
324263
Professional Ethics and Public Health Laws 3(2-2-5(
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของจริยธรรมทาง
วิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม จริ ย ธรรมและ
คุณธรรมทางวิชาชีพ หลักการ แนวคิด และความสาคัญ
ของกฎหมายสาธารณสุ ข ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และนิติเวช
ศา ส ต ร์ ได้แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองโรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุข พระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556 กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในต่างประเทศ และพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสาธารณสุ ข การประยุ ก ต์ ก ฎหมายไปใช้ ใ นงาน
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
การบาบัดโรคเบือ้ งต้น
3(2-2-5(
Basic Medical Care

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข
ปรับรหัสวิชา
Professional Ethics and Public Health Law 3(2-2-5( และคาอธิบาย
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
รายวิชา
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ช าชี พ และสั ง คม หลั ก การทาง
นิ ติ เ วชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุ ข และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ กฎหมายด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการและการปกครอง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
โรคติดต่อ พระราชบัญญัติวชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน
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

ปิดรายวิชา
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การดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การตรวจวัดสัญญาณชีพ
การป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ การปฐมพยาบาล
บาดแผล แผลไหม้ ได้ รั บ สารพิ ษ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ของ
กล้ามเนื้อและกระดูก หมดสติ การห้ามเลือด การพันผ้า
กันแผล การเคลื่อนย้า ยผู้บ าดเจ็บ การช่วยฟื้น คื น ชี พ
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
วิทยาการระบาด
3(2-2-5( 324331
Epidemiology
หลั ก การและแนวคิ ด พื้ น ฐานทางระบาดวิ ท ยา
ธรรมชาติ ข องการเกิ ด โรค การวั ด ทางระบาดวิ ท ยา
รูป แบบการศึก ษาทางระบาดวิท ยา สถิติในทางระบาด
วิท ยา การเฝ้า ระวัง ทางระบาดวิท ยา การสอบสวนทาง
ระบาดวิท ยา การคัด กรองโรค รูป แบบการระบาดของ
โรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่อ รวมถึ ง โรคประจาถิ่น การ
ระบาดหมู่ และการประยุ ก ต์ ร ะบาดวิ ท ยาในงาน
สาธารณสุข ได้แก่ การวินิจฉัยชุมชน การป้องกันควบคุม
โรคหรือปั ญ หาสุ ข ภาพ และฝึก ปฏิ บั ติก ารเฝ้า ระวัง และ
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

การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
3(0-9-5( 324372
Filed Training Integration
การฝึกปฏิบัติการในการเตรียมชุมชนและสารวจชุมชน
การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาการวางแผนงานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติ
ตามแผน การติดตามและการประเมินผล
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สาระที่
ปรับปรุง

ระบาดวิทยา
3(2-2-5( ปรับรหัสวิชา
Epidemiology
ชื่อ และ
หลั ก การและแนวคิ ด พื้ น ฐานทางระบาดวิ ท ยา
คาอธิบาย
ธรรมชาติของการเกิดโรค ปัจจัยกาหนดสุขภาพ การ
รายวิชา
กระจายของโรค การวั ด ทางระบาดวิ ท ยา รู ป แบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย สถิติชีพ สถิติ
ในทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค
การคัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ การใช้เทคโนโลยีในการรายงานข้อมูลทาง
ระบาดวิ ท ยา การจั ด การภั ย พิ บั ติ และการประยุ ก ต์
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
การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
3(0-9-5( ปรับรหัสวิชา
Field Training Integration
และคาอธิบาย
การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
รายวิชา
สุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การสารวจ
ข้อมู ล การวิเ คราะห์ข้อมู ล การจัด ล าดั บ ความสาคัญ
ของปั ญ หา วางแผน ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
สาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล
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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
การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5(
Public Health Administration
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป ระบบ
สุขภาพและการจัดการ การบริหารสาธารณสุข โครงสร้าง
องค์ ก รสาธารณสุ ข การพั ฒ นาองค์ ก รด้ า นสุ ข ภาพ
การศึกษาอบรมและการนิเทศงาน การบริหารทรัพยากร
ด้านสุขภาพ การอานวยการ การประสานงาน การควบคุม
ก ากั บ งาน การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
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
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5( 324333
research methodology
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภท
ของงานวิจัย การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้าง
และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ
วิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล 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

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5(
Occupational Health and Safety
แนวคิด ความเป็ น มา ขอบเขต และความส าคัญของ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการ
ทางานและผลกระทบ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยใน
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สาระที่
ปรับปรุง

Practicum of health situation analysis, data
collection design, data survey, data analysis, problems
prioritization, planning, health problem alleviated
implementation, monitoring and evaluation
ปิดรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5(
Research Methodology
หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางสาธารณสุ ข
ประเภทของงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การก าหนด
ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การกาหนด
ตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเครื่องมือใน
การวิจัย ประชากรและการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และการเลื อ กใช้ ส ถิติ ส าหรับ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การน าเสนอผลงานวิ จั ย การเขี ย น
โครงการและรายงานการวิ จั ย และการประเมิ น
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

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

การทางาน หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาในการท างาน การควบคุ ม และ
ป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตอบโต้
เหตุ ฉุ ก เฉิ น หลั ก การพิ ษ วิ ท ยาในงานอาชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยง
ทางด้ า นความปลอดภั ย หน่ ว ยงาน องค์ ก ร มาตรฐาน
กาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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

329231

การสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณะ
ย้ายมาจาก
Environmental Sanitation in Community and Public
กลุ่มวิชาเอก
Service Place
3(2-2-5( บังคับ ปรับ
ความสาคัญของการจัดสุขาภิบาลชุมชนและสถาน รหัสวิชา ชื่อ
บริ ก ารสาธารณะที่ ดี ผลกระทบจากการจั ด การที่ไม่ และคาอธิบาย
เหมาะสมที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม หลักการ
รายวิชา
มาตรฐานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
สุ ข าภิบ าลชุ ม ชนและสถานบริก ารสาธารณะที่ส าคัญ
โรงเรี ย น วั ด ตลาด และอื่ น ๆ การตรวจประเมิ น
สุขาภิบาลเบื้องต้นในกรณีศกึ ษา
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
การจัดการเหตุราคาญ
3(2-2-5( ย้ายมาจาก
Control for Nuisance
กลุ่มวิชาเอก
ความหมายของเหตุ ราคาญ บทบาทอานาจหน้า ที่ บังคับ ปรับ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการจัดการเหตุราคาญ รหัสวิชา และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเหตุราคาญ ระบบและ ชื่อรายวิชา
กลไกในการจั ด การเหตุ ร าคาญ การร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นในการจัดการเหตุราคาญ แนวทางในการจัดการ
ปัญหาเหตุราคาญ เช่น กลิ่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน
ฝุ่นละออง หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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สาระที่
ปรับปรุง

แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ โ ร ง ง า น
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
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย การตอบ
ข้อซัก ถาม โครงงาน ปั ญ หาพิเ ศษในประเด็ นด้า นการ
สาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สนใจและทันสมัย
Searching for data collection, analysis, report
writing, presentation, discussion, answering questions,
project, special problem relating to interesting and upto-date issues of public health and environmental
health
329240 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5(
Occupational Health and Safety Management
แนวคิด ความเป็นมา ขอบเขต และการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การชี้บ่ง อันตราย แนวทางในการประเมิน และควบคุม
อันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทางาน โรคและอุบัติเหตุ
จากการทางาน การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย กฏหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
บทบาทและหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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

ย้ายมาจาก
หมวดวิชา
เฉพาะ
และปรับ
รหัสวิชา

รายวิชาใหม่
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กลุ่มวิชาเอก
46 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
329202 การจัดการและควบคุมระบบกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
329221 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
3(2-2-5)
Solid waste and sewage management
3(2-2-5)
Solid Waste and Excreta Management
หลั ก การจัด การมู ล ฝอยและสิ่ง ปฏิ กูล ในชุ ม ชนและ
ความหมายของมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล หลั ก การ
อุตสาหกรรม แหล่งกาเนิดและองค์ประกอบของมูลฝอย
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและอุตสาหกรรม
และสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูล ฝอย
แหล่งกาเนิด คัดแยก เก็บกัก เก็บขน และวิธีการกาจัด
และสิ่ ง ปฏิ กู ล การด าเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งและตรวจ
มู ล ฝอยและสิ่ง ปฏิ กู ล การเก็ บ ตั วอย่ า งและวิ เ คราะห์
วิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการกาจัดขยะมูลฝอย
องค์ประกอบมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และสิ่ ง ปฏิ กู ล เช่ น การฝั ง กลบตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
กับ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นวัต กรรมในการ
การเผา การน าขยะมาท าปุ๋ ย และการก าจั ด โดยใช้
จัดการมูลฝอยในชุมชนและอุตสาหกรรม
กระบวนการทางชีวภาพ นวัตกรรมในการจัดการขยะใน
Meaning of solid waste and excreta, principles of
ชุมชนและอุตสาหกรรม เช่น การใช้ซ้า การลดการใช้ และ
solid waste and excreta management in community
การรีไซเคิล รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ
and industry, source, separation, storage,
และของเสียอุตสาหกรรม
transportation, and disposal methods, sampling and
Principle of solid waste management and sewage in
analysis of solid waste and excreta compositions, laws
community and industrial, waste source and component
relevant to solid waste and excreta management,
of solid waste and sewage, role of solid waste
innovation in solid waste management in communities
management and sewage, collecting process and solid
and industries
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
329307 การจัดการน้าสะอาดและการจัดการคุณภาพน้า 3(2-2-5( 329312 การจัดการน้าสะอาด
3(2-2-5(
Water Supply and Water Quality Management
Water Supply Manangement
ความสาคัญของการจัดการน้าสะอาดคุณลักษณะของ
ความสาคัญของการจัดการน้าสะอาด คุณลักษณะ
น้าผิวดินและน้าใต้ดิน กฎหมายและมาตรฐานของน้าดื่ม
ของน้าผิวดินและน้าใต้ดิน กฎหมายและมาตรฐานของ
น้ าใช้ แหล่ ง น้ า การจั ด การคุ ณ ภาพน้ ากระบวนการ
น้ าดื่ ม น้ าใช้ แ ห ล่ง น้ า ก ารจั ด ก ารคุ ณ ภ า พ น้ า
ปรับปรุงคุณภาพน้าในชุมชนและอุตสาหกรรม ระบบการ
ก ระบ วนก ารป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ าพน้ าในชุ ม ชนแ ล ะ
จ่ายน้าให้แก่ชุมชนและอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรม ระบบการจ่ า ยน้ าให้ แ ก่ ชุ ม ชนและ
Important of water supply characteristic of surface
อุตสาหกรรม
water and underground water law and standard of
Important of water supply, characteristic of
water drinking water quality management improving
surface water, and underground water law and
water quality in community and industry water supply
standard of water, drinking water quality management
system in community and industry
improving water quality in community and industry
water supply system in community and industry
329309 การวิเคราะห์นาและน้
้
าเสีย
3(1-6-5( 329311 เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
3(1-6-5(
Water and Wastewater Analysis
Water And Wastewater Quality Analytical Chemistry
หลั ก การและปฎิ บั ติก ารตรวจวิเ คราะห์คุณภาพน้า
หลักการและปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
และน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การเก็บ และ
และน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การเก็บและ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และชื่อ
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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report preparation
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สาระที่
ปรับปรุง

รั ก ษาตั ว อย่ า งน้ า วิ ธี ม าตรฐานส าหรั บ การวิ เ คราะห์
คุณภาพน้าและน้าเสียทางห้องปฎิบัติการ การแปลผล
ข้อมูลคุณภาพน้า การจัดทารายงาน 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

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงงาน
ย้ายไปกลุ่ม
อุตสาหกรรม
3(2-2-5(
วิชาชีพเฉพาะ
Environmental Sanitation in Community and Industrial
สาธารณสุข
การสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มและการสนั บ สนุ น ด้ า น
สุขภาพ การพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนและในโรงงานอุตสาหกรรม การสุขาภิบ าล
เพื่อความปลอดภัยในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน
ด้ า นการจั ด การของเสีย และสิ่ ง ปฏิ กู ล การควบคุม เหตุ
ร าคาญ การควบคุ ม แมลงและพาหะน าโรค โดยการ
ปรั บ เปลี่ ย นและประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ที่ ห ลากหลายและ
เหมาะสมมาใช้ ใ นงานสุ ข าภิ บ าลชุ ม ชนและโรงงาน
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
มลพิษทางน้าและเทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย 3(2-2-5( 329313 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5( ปรับรหัสวิชา
Water pollution and Wastewater treatment technology
Wastewater Treatment Technology
ชื่อ และ
ปัญหา ความสาคัญ และผลกระทบของน้าเสีย การ
ปัญหา ความสาคัญและผลกระทบของน้าเสียการ
คาอธิบาย
จั ด การน้ าเสี ย ในชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรม กฎหมายที่
จัดการน้าเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม กฎหมายและ
รายวิชา
เกี่ยวข้องกับ การจัดการและควบคุมน้าเสีย แนวคิดและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน้าเสีย
วิธีการในการป้องกันมลพิษทางน้าและการผลิตที่สะอาด
ระบบการบ าบัด น้าเสียชุม ชน เทคโนโลยีการบาบัดน้า
เพื่อลดน้าเสีย การดาเนินการและพัฒนาโครงการป้องกัน
เสี ย อุ ต สาหกรรม การควบคุ ม การเดิ น ระบบและ
มลพิษทางน้าและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน้าเสียในสถาน
บ ารุ ง รั ก ษาระบบบ าบั ด น้ าเสี ย รวมถึ ง การบ าบั ด กาก
ประกอบการ การควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขและบารุงรักษา
ตะกอน
ระบบรวบรวมน้าเสีย เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย วิธีการ
Problems, importance and effects of wastewater,
และการด าเนิ น การควบคุ ม ตรวจสอบแก้ ไ ขและ
wastewater management in community and industry,
บารุงรักษาระบบบาบัดและกาจัดน้าเสียทางกายภาพ เคมี
laws and standards relating wastewater management
และชีวภาพ
and control, community wastewater treatment system,
industrial wastewater treatment technology, operation,
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สาระที่
ปรับปรุง

Problem important and effect of waste water
control and maintenance of wastewater treatment
management in community and industry law of
system including sludge treatment
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
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
329445 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปรับรหัสวิชา
Environmental and Health Impact Assessment 3(2-2-5(
Environmental and Health Impact Assessment 3(2-2-5( และคาอธิบาย
หลั ก ในการประเมิ น ผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้อมและ
หลักในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
รายวิชา
ด้านสุ ข ภาพ การประเมิ น ความเสี่ยงต่อสุ ข ภาพ วิธีก าร
ด้านสุขภาพ กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์และการรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขั้นตอนและ
สิ่ง แวดล้อมด้า นทรัพ ยากรกายภาพ ทรัพยากรชี ว ภาพ
กระบวนการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ ด้ า นทรั พ ยากร
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพ
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
ชี วิ ต การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมและ
มนุ ษ ย์ คุณค่า ต่อคุณภาพชีวิต มาตรการป้องกันแก้ไข
การประเมินโครงการ มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงด้าน
ด้านสังคมและวัฒนธรรมสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
สุ ข ภาพ กรณี ศึ ก ษาโครงการ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ด้ า นโครงสร้ า งประชากร การติ ด ตามตรวจสอบและ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การประเมิ น ผลโครงการ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
Principles of environmental health impact
มาตรฐานเกณฑ์และดัชนีชีว้ ัดทางสิ่งแวดล้อม องค์กรด้าน
assessment, laws and acts related to environmental
สิ่งแวดล้อม
health impact assessment, process and steps of
Primary in environmental and health impact
environmental health impact analysis, methods for
assessment, health risk assessment, analysis method
assessing environmental impacts, physical, biological,
and report the study of environmental impact
hum an-use value, quality of life, mitigation and
assessment in physical resource, biology resource, use
monitoring measures, assessing health impacts,
value of human and value on quality of life, monitoring
projects cases studies of environmental health impact
environmental impact assessment and project
assessment
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
การควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ปิดรายวิชา
Environmental quality control and environment laws
3(2-2-5(
ความหมายของคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการควบคุม
และปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพ
สิ่ ง แ วด ล้อม อย่ า งยั่ ง ยื น ก ฎ ห ม ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม
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สาระที่
ปรับปรุง

Definition of environmental quality, strategy for
controlling and improving environmental problem,
sustainable development of environmental quality,
environment and environmental health laws
การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
329343 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
ปรับรหัสวิชา
Food Sanitation and Food safety
2(1-2-3(
Food Safety And Sanitation
3(2-2-5(
ชือ่ จานวน
การสุขาภิบาลอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร โรคที่เกิด
ความหมายของอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาล หน่วยกิต และ
จากอาหารและน้าเป็ น สื่อ อัน ตรายจากการปนเปื้ อนใน
อาหาร สาเหตุ ข องการปนเปื้ อ นในอาหารทั้ ง ด้ า น
คาอธิบาย
อาหาร การจัด การและการตรวจสอบสถานที่ผลิตและ
กายภาพ เคมี และชีวภาพ โรคที่เกิดจากอาหารและน้า
รายวิชา
จาหน่ายอาหาร วิกฤติกรมอนามัยที่ถูกต้องของผู้สัม ผัส
เป็ น สื่อ หลั ก การเฝ้า ระวังและควบคุม คุณภาพอาหาร
อาหาร การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง
อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหารของชุมชนและสังคม
ก า รเ ฝ้ า ระวั ง แล ะตรวจสอบ คุ ณ ภาพอาหารทาง
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การผลิตอาหารปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความสะอาดของภาชนะและ
การควบคุม คุณภาพอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่
อุ ป กรณ์ ใ นการปรุ ง อาหาร มาตรฐานการผลิ ต ทาง
เกี่ยวข้องกับอาหาร
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์
Definitions of food safety and sanitation, physical,
วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (GMP) การวิ เ คราะห์แ ละ
chemical and biological contamination, food-bone and
ควบคุม จุด วิกฤติ (HACCP) ในผลิต ภั ณฑ์อาหารประเภท
water-bone diseases, food quality surveillance and
ต่าง ๆ
control, food and water borne disease, hazard from
Food sanitation, food security, food and water borne
food contamination on community and society. Food
disease, hazard from food contamination, food shop and
sanitation management, safe food production, food
factory monitoring and management, health behavior of
quality control, food related laws and standards
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
การจัดการและควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Management and Control 3(2-2-5(
ทฤษฎี ข องเสี ย งรบกวนและความสั่ น สะเทื อ นจาก
กิจกรรมต่างๆ การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสียงการความ
สั่ น สะเทื อน การตรวจวั ด และติด ตามตรวจสอบมลพิษ
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
การจัดการและควบคุมระบบบาบัดของเสียอันตราย
329422 การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5(
Hazardous waste management and control 3(2-2-5(
Hazardous Waste Management
ความหมายของของเสียอันตราย แหล่งกาเนิดของเสีย
ความหมายของของเสียอันตราย แหล่งกาเนิดของ
อั น ตราย ชนิ ด ของของเสี ย อั น ตราย ปั ญ หาของเสี ย
เสียอันตราย ชนิดของของเสียอันตราย ปัญหาของเสีย
อันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตราย การจัดการของ
อัน ตราย ผลกระทบจากของเสียอัน ตราย การจัด การ

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ทางอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

เ สี ย อั น ต ร า ย โ ด ย ก า ร ล ด ข อ ง เ สี ย ที่ แ ห ล่ง ก าเนิ ด
ของเสียอันตราย การเก็บกักของเสียอันตราย การบาบัด
เป็นการก่อให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุดและการนากากของ
ของเสียอัน ตราย การวางแผนปฏิบัติการ การควบคุม
เสี ยอันตรายกลั บ มาใช้ ใหม่ อีก ครั้ง การเก็บ กัก ของเสี ย
ระบบบ าบั ด ของเสียอัน ตราย กฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับ
อั น ตราย การบ าบั ด ของเสี ย อั น ตราย การวางแผน
การจัดการของเสียอันตราย
ปฏิ บั ติ ก าร การควบคุ ม ระบบบ าบั ด ของเสี ย อั น ตราย
Meanings of hazardous waste, types of hazardous
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย
waste, problems of hazardous waste, effects from
Meaning of hazardous waste, type of hazardous
hazardous waste, management of hazardous waste,
waste, problem of hazardous waste, effect from
treatment of hazardous waste, operational planning,
hazardous waste, management of hazardous waste by
treatment system of hazardous waste, law of
waste reducing in source of waste minimization and
management of hazardous waste
recovery/reuse, in-house storage, treatment of
hazardous waste, operational planning, treatment
system of hazardous waste, law of management of
hazardous waste
การควบคุมพาหะนาโรค แมลง และสัตว์ฟันแทะ 2(1-2-3( 329242 การควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะนาโรค
ปรับรหัสวิชา
Insects and Vectors Control
Arthropod Vectors and Rodent Control
3(3-0-6(
ชื่อ
หลั ก การในการควบคุ ม แมลงและสั ต ว์ ฟั น แทะ
หลั ก การในการควบคุ ม แมลง สั ต ว์ ฟั น แทะ และ
จานวน
ความสาคัญของแมลงและสัตว์ฟันแทะในฐานพาหนะนา
พาหะนาโรค ประเภทและวงจรชีวิตของสัตว์ที่เป็นพาหะ หน่วยกิต และ
โรค วงจรชีวิตและพฤติกรรมของแมลงและสัตว์ฟัน แทะ
นาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ความสาคัญของแมลง
คาอธิบาย
โรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์ฟันแทะ วิธีการควบคุมแมลง
สัตว์ฟันแทะ และพาหะนาโรค วงจรชีวิตและพฤติกรรม
รายวิชา
และสัตว์ฟันแทะ
ของแมลง สัตว์ฟันแทะ ในฐานะที่เป็นพาหะนาโรค โรคที่
Principle of arthropod and rodent control, importance
เกิดจากแมลง สัตว์ฟันแทะ และพาหะนาโรค เทคนิคการ
of arthropod and rodent as disease carriers, life cycle and
สารวจ หลักการในการป้องกันและควบคุมแมลง สัตว์
behavior of arthropod and rodent, diseases from
ฟันแทะ และพาหะนาโรค
arthropod and rodent, methods for arthropod and rodent
Principles of arthropod vectors and rodent control,
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
การจัดการเหตุราคาญ กลิน่ และเสียง
3(2-2-5)
ย้ายไปกลุ่ม
Control for Nuisance Odor and Noise
วิชาชีพเฉพาะ
บทบาทอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขใน
สาธารณสุข
การควบคุมเหตุราคาญ กลิ่น เสียง และของเสียอันตราย
ตามที่กฎหมายกาหนด การร่างข้อกาหนดท้องถิ่น ระบบ
และกลไกในการควบคุมเหตุราคาญ มาตรฐานที่ใช้ควบคุม
เหตุราคาญ
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
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การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5(
Air pollution management and control
ความรู้พื้นฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลสารทาง
อากาศ แหล่ ง ก าเนิ ด มลภาวะทางอากาศ มลพิ ษ ทาง
อากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิ ษ ทางอากาศที่มี ต่อ
สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาด้ า นมลพิ ษ ทาง
อากาศ แบบจ าลองการแพร่ ก ระจายด้ า นมลพิ ษ ใน
บรรยากาศ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การดาเนินการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทาง
อากาศ และการควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
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
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และความ 329344 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงทาง
ปลอดภัย
3(2-2-5(
สุขภาพ
3(2-2-5(
Risk Assessment in Health,Environment and safety
Environmental Toxicology And Health Risk Assessment
แนวคิด ขอบเขต และประโยชน์ของการประเมินความ
ความหมายพิษ วิท ยาสิ่ง แวดล้อม เส้น ทางการรั บ
เสี่ ย งทางสุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม และความปลอดภั ย
สั ม ผัส การดู ด ซึม การกระจาย การเปลี่ยนโครงสร้าง
หลักความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม กิจการที่เป็นอันตราย
และการขจัด ออกจากร่า งกาย แนวคิด ขอบเขต และ
ต่ อ สุ ข ภาพ การประเมิ น ความเสี่ ย งทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประโยชน์ข องการประเมิ น ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
มีทั้ง เชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือการประเมิน
และสุขภาพทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง ด้า นอนามั ยสิ่ ง แวดล้อม การระบุ เ หตุ การณ์
ปริมาณการรับสัมผัสและการตอบสนอง ประเมินความ
อันตราย การวิเคราะห์ปริมาณการรับและการตอบสนอง
เป็นพิษ การสื่อสารและบริหารความเสี่ยงทางสุ ข ภาพ
การประเมินการแพร่กระจายของผลกระทบ และการระบุ
และสิ่งแวดล้อม โครงการประเมินและจัดการความเสี่ยง
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 า ม เ สี่ ย ง
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทาง
Definitions of environmental toxicology, pathways,
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โครงการประเมิน
exposure, absorption, distribution, biotransformation,
และจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความ
elimination; concepts, scope, benefits of environmental
ปลอดภัย
risk assessment, health qualitatively and quantitatively,
Concepts extent and benefits of risk assessment in
dose-response assessment, health risk communication
health, environmental and safety, principle of
and management
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

สาระที่
ปรับปรุง
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ทางอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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329491

การศึกษาอิสระ
6(0-18-9(
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์
การเขียนรายงานการนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านสาธารณสุข การสัมมนาเชิงวิชาการ การสื่อสาร
ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
Study procedure research analysis report present
and discussion in public health academic in seminar
conversation in environmental health

329492

การฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9(
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ใ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า นส า ธ าร ณ สุ ข ใ น ส ถ าน
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

สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะพนักงานฝึกหัดใน

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
329492 การศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Special Problem Study In Environmental Health
1(0-2-1(
ปั ญ หาและงานวิ จั ย ในขอบเขตงานด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมตามความถนัดของผู้เรียน
ภายใต้ก ารควบคุม และการแนะน าของอาจารย์ การ
นาเสนอการศึกษาและผลงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ
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
329494 การศึกษาอิสระ
6(0-18-9(
Independent Study
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการ
อภิปราย การนาเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้
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
329493 การฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9(
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที่เ กี่ยวข้องกับงานสาธารณสุ ข ในสถาน
ประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน การค้ น คว้า
ข้ อ มู ล ประกอบการท างานจากสื่ อ ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ จั ด ท ารายงานและน าเสนอผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ใ ช้ ภ า ษ า ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ยแ ล ะ
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
329495 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะพนักงานฝึกหัดใน
สถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน การ

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
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ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนาเชิง
วิชาการ การสัมมนา ผลปฏิบัติสหกิจศึกษา 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

329411

การจัดการและควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Management and Control 3(2-2-5(
ทฤษฎี ข องเสี ย งรบกวนและความสั่ น สะเทื อ นจาก
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

329413

การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5(
Air pollution management and control
ความรู้พื้นฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลสารทาง
อากาศ แหล่ ง ก าเนิ ด มลภาวะทางอากาศ มลพิ ษ ทาง
อากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิ ษ ทางอากาศที่มี ต่อ
สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาด้ า นมลพิ ษ ทาง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทางานจากสื่อภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ จั ด ท ารายงานและน าเสนอผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ใ ช้ ภ า ษ า ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ยแ ล ะ
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(
รายวิชาใหม่
Indoor Air Quality Management
แหล่งกาเนิดและปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร
กฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับ คุณภาพอากาศภายในอาคาร
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
329332 การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-2-5( ย้ายมาจาก
Noise and Vibration Management
กลุ่มวิชาเอก
ทฤษฎีของเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม วิชาเอกบังคับ
ต่าง ๆ การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความ ปรับรหัสวิชา
สั่ น สะเทื อ น มาตรการลดมลพิ ษ ทางเสี ย งการความ
และ
สั่นสะเทือน การตรวจวัดและติดตามตรวจสอบมลพิษ ชื่อรายวิชา
ทางเสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
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
329433 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5(
ย้ายมาจาก
Air Pollution Management And Control
กลุ่มวิชาเอก
ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกับ มลพิษ อากาศ ผลกระทบ วิชาเอกบังคับ
จาก ม ล พิ ษ อาก าศ แ ห ล่ง ก าเนิ ด ม ล พิ ษ อาก า ศ ปรับรหัสวิชา
อุตุ นิยมวิท ยามลพิษ อากาศ กฎหมายและการจัด การ และคาอธิบาย
คุณภาพอากาศ การวิเคราะห์เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ
รายวิชา
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อากาศ แบบจ าลองการแพร่ ก ระจายด้ า นมล พิ ษ
ในบรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การดาเนินการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทาง
อากาศ และการควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
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

สาระที่
ปรับปรุง

ในบรรยากาศ การเก็บตัวอย่างจากการปล่อง เทคโนโลยี
การควบมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม แบบจาลองทาง
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

329423

ระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health Management System
หลักการ ความสาคัญและประโยชน์ของระบบการ
จัด การอนามั ยสิ่ง แวดล้อม ผลกระทบของการด าเนิน
ธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบ
มาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สาคัญ ISO
GMP องค์ ก รและสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กระบวนการและวิ ธี ด าเนิ น การ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรและกรณีศกึ ษา
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
เทคโนโลยีสะอาด
3(2-2-5)
Clean Technology
หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มตามเป้ า หมายของ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เทคโนโลยี ส ะอาดกั บ แนวคิด ของ
BCG Economy Model การเลื อ กใช้ ท รั พ ยาก รอ ย่ าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต และลดการเกิ ด
ของเสี ย จากแหล่ ง ก าเนิ ด ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ะอาด
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เคมีสีเขียว การประเมินวัฏจั กร
ชีวติ ของผลิตภัณฑ์
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

รายวิชาใหม่
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329447

329448

329449

industrial ecology, green chemistry, life cycle
assessment
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
Environmental Health Management In Emergencies
And Disasters
3(2-2-5)
ประเภทของภาวะฉุกเฉิน และภั ยพิบัติ ผลกระทบ
ของภัยพิบัติต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
ภาวะฉุก เฉิน และภั ยพิบั ติ การบรรเทาภั ย การเตรียม
ความพร้อม การตอบโต้แ ละการฟื้น ฟูส ภาพ บทบาท
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การประยุกต์งาน
อนามั ยสิ่ ง แ วด ล้ อ ม ในก ารจั ด ก ารภ าวะฉุ ก เฉิ น
ทางสาธารณสุข กรณีศกึ ษาการจัดการภัยพิบัติ
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
มลพิษสิ่งแวดล้อมอุบัติใหม่และการจัดการ 3(2-2-5(
Emerging Environmental Pollutants And Management
ปั ญ หา ความส าคั ญ ความหมายของมลพิ ษ
สิ่ ง แวดล้ อ มอุ บั ติ ใ หม่ แหล่ ง ก าเนิ ด สภาวะ เส้ น ทาง
การเคลื่อนที่ กลไกการกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมของ
สารมลพิ ษ ปนเปื้ อ นอุ บั ติ ใ หม่ การส ารวจ วิ ธี ก ารเก็บ
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 บาบัด 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
ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Epidemiology
แนวคิ ด หลั ก การวิ ท ยาการระบาดสิ่ ง แวดล้ อ ม
ก า ร ค้ น ห า ส า เ ห ตุ แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค
จากสิ่ ง แวดล้อ ม ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง ที่ท าให้เ กิด โรค ปั จ จั ย
ด้า นสิ่ง แวดล้อม ปั จจัยบุ ค คล การประยุก ต์ใช้ระบาด
วิ ท ยา เพื่ อ การควบคุ ม ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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อนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูล กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้อง
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
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
329491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจ
ศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience and Cooperative Education
รูป แบบและกระบวนการฝึก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
และสหกิ จ ศึ ก ษา สถานประกอบการ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้าง
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นสถานประกอบการ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงาน
และการน าเสนอโครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะด้ า น
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

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001111
001103
005172
243101
241111
242104

001112
005171
005173
242105
243102
241112
004XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการดาเนินชีวติ
ชีววิทยา 1
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
เคมี 2
ชีววิทยา 2
คณิตศาสตร์ 2
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
20 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)

001101
001103
002101
003101
241111
329101

001102
001104
002102
003102

3(2-3-6) 244104
3(2-2-5) 242101
1(0-2-1)
324111
19 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
หลักเคมี
การสาธารณสุข
รวม

2(2-0-4(
3(2-2-5(
1(0-2-1(
3(2-2-5(
3(2-2-5)
3(2-2-5(
15 หน่วยกิต

1(0-2-1(
3(2-2-5(
2(1-2-3(
3(2-2-5(
3(2-3-6(
4(3-3-8(
2(1-2-3(
18 หน่วยกิต
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005172
324231
324236
324251
325211
363218
367202
00XXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวติ
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริม
สุขภาพ
อนามัยชุมชน 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

3(2-2-5)

001205

2(1-2-3)

003203

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

242141
324221
329240

3(2-3-6) 363219
3(2-3-6) 367202
3(X-X-X)
20 หน่วยกิต

324221

ภาคการศึกษาปลาย
การป้องกันและควบคุมโรค

2(1-2-3)

003204

324241
324281

การจัดการสุขภาพ
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

2(1-2-3)
3(2-2-5)

329221
329241

361211

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3(2-3-6)

329242

365212
00XXXX
00XXXX

ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
19 หน่วยกิต

329231
361203
365210

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
เคมีอินทรีย์
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและ
ชุมชน
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
การสุขาภิบาลชุมชนและสถานบริการ
สาธารณะ
การควบคุมแมลง สัตว์ฟันแทะ และ
พาหะนาโรค
การจัดการเหตุราคาญ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
รวม

3(2-2-5(
2(0-4-2(
4(3-3-8(
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต

1(0-3-1(
3(2-2-5(
3(2-2-5(
3(3-0-6(
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
19 หน่วยกิต
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146200

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

003305

324311
324313

สังคมวิทยาสุขภาพ
จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข

2(1-2-3)
2(1-2-3)

324331
324263

324322

2(1-2-3)

329311

324332

การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้ ่วย
เบือ้ งต้น 1
วิทยาการระบาด

3(2-2-5)

329312

324342

การบริหารงานสาธารณสุข

2(1-2-3)

329344

324371

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3(2-2-5)

329343

รวม

17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
ระบาดวิทยา
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
สาธารณสุข
เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
การจัดการน้าสะอาดและการจัดการ
คุณภาพน้า
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
ความ
เสี่ยงทางสุขภาพ
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาล
อาหาร
รวม

3(2-2-5(
3(2-2-5)
3(2-2-5(
3(1-6-5(
3(2-2-5(
3(2-2-5(

3(2-2-5(
21 หน่วยกิต

247111

ชีวสถิติ

3(2-2-5)

003306

324333

การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การสุขาภิบาลอาหาร
การจัดหาน้าสะอาด
การวิเคราะห์นาและน้
้
าเสีย
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีว
อนามัย
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(0-9-5)

324332

ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง
วิชาชีพ
การป้องกันและควบคุมโรค

2(1-3-4)
2(1-2-3(
2(1-3-4(
3(2-2-5)

324372
329313
329XXX
XXXXXX

การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(0-9-5)
3(2-2-5(
3(X-X-X)
3(X-X-X)

รวม

18 หน่วยกิต

324352
324353
324361
324362
XXXXXX

3(X-X-X)
19 หน่วยกิต

3(0-6-3(
3(2-2-5(
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324383

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การบาบัดน้าเสียและกากตะกอน

3(2-2-5)

324435

ระเบียบวิธีวิจัย

3(2-2-5)

324333
329422
329445

324457
324463

1(0-2-1)
3(2-2-5)

329482
329491

329XXX

สัมมนา
การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

329492

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

329XXX
XXXXXX

รวม

324491*
324492*
324493*

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกงานวิชาชีพ
สหกิจศึกษา
รวม

หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

16 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5(
การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5(
การประเมินผลกระทบทาง
3(2-2-5(
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
สัมมนา
1(0-2-1(
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
1(0-2-1(
วิชาชีพและสหกิจศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต(
การศึกษาปัญหาเฉพาะทางด้าน
1(0-2-1)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม
17(1) หน่วยกิต

6(0-18-9)
6(0-18-9)
6(0-18-9)
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงานวิชาชีพ
การศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา
รวม

329493*
329494*
329495*

6(0-18-9(
6(0-18-9(
6(0-18-9(
6 หน่วยกิต

131

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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134

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
Assistant Professor Patipat Vongruang, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552

นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
15799001XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466666
08-7729-5085
Patipat7@hotmail.com
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม( มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1*

นายปฏิพัทธ์
วงค์เรือง

15799001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2*

นายเสกสรรค์
ทองติ๊บ

55403900XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3*

นางสาวอรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

36703007XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4*

นางสาวปิยะวดี
ศรีวชิ ัย

35399002XXXXX

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ส.ม.
วศ.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมี
เวชศาสตร์ชุมชน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

360 360 360

360 360

360 360 360

360 360

360 360 360

360 360

วท.ด.
วท.ม.
สบ.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล

360 360 360 360 360
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5*

ชื่อ – สกุล

นายศราวุฒิ
แสงคา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

13413000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

ส.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569

360 360 360

360 360
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) รายชั้นปีของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชั้นปี
1

2

3

4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
นิสติ สามารถอธิบายศาสตร์พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้องได้ มีการพูด การอ่าน และการเขียนได้
ระดับหนึ่ง รูจ้ ักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้องได้ มีการพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน มีความพร้อมและ
มั่นใจในตนเองในตนเองในการนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นิสติ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน สามารวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม สามารถใช้เครื่องมือและฝึกปฎิบัติการได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้
นิสิตสามารถวางแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ ดาเนินการวิจัย สามารถ
ใช้เครื่องมือและปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ได้นาความรูท้ จาก
รายวิชาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษามาใช้ในชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม และสามารถปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้

