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สารบัญ 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  
1. ช่ือหลกัสตูร 1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 1 
5. รูปแบบของหลกัสตูร 2 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัเิห็นชอบหลกัสตูร  2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา 2 
9. ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ และคณุวฒุิการศกึษาของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

3 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  4 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั  5 
13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ /ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 6 
  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร  
1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  8 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 10 
  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร  
1. ระบบการจดัการศกึษา 12 
2. การด าเนินการของหลกัสตูร 12 
3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 16 
4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  73 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  74 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 76 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 76 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา   
    หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

82 

4. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต หมวดวิชาเฉพาะ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 87 
5. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน หมวดวิชาเฉพาะ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 87 
6. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา   
    หมวดวิชาเฉพาะ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7. ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสขุชมุชนตามมาตรา 3 พระราชบญัญตัวิิชาชีพการสาธารณ 
    สขุชมุชน พ.ศ.2556 

92 
 

101 

  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน  (เกรด) 107 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 107 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร  1017 
  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 107 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 108 
  
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การบริหารหลกัสตูร 108 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 109 
3. การบริหารคณาจารย์ 109 
4. การบริหารบคุลากรสายสนบัสนนุการเรียนการสอน  110 
5. การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสิต 110 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 110 
7. ตวับง่ชีก้ารด าเนินงาน  111 



  

สารบัญ (ต่อ) 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 112 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 112 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร  112 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 112 

 
ภาคผนวก หน้า 
ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
                  พ.ศ. 2548 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลกัสตูร  
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลกัสตูร (กรณีหลกัสตูรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลกัสตูร (กรณีหลกัสตูรใหม่) 

114 
 
129 
131 
141 
148 

ภาคผนวก ฉ ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 

149 
175 

ภาคผนวก ซ สรุป มคอ.7 225 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1 รูปแบบ  

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี  
      5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย  
      5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตตา่งชาตท่ีิสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารได้   
      5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง  
      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาวิทยาศาตรบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ เพียงสาขาวิชาเดียว   

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงจากหลกัสตูรเดมิคือ หลกัสตูรวิทยาศาตรบณัฑิต

สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นปีการศกึษา 2558 
 ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการการศกึษาระดบัปริญญาตรีในการประชมุ ครัง้
ท่ี 5/2558  เม่ือวนัท่ี  26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2558 
 ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุ ครัง้ท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 14 เดือน
กรกฎคม พ.ศ. 2558 
 ได้รับอนมุตัิ /เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยั  ในการประชมุ ครัง้ท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 19
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

ไดร้บัการใหค้วามเหน็ชอบห ลกัสตูรจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ที ่สธช . 01/92  เมือ่วนัที ่
8 เมษายน พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  
หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบั

ปริญญาตรี ในปีการศกึษา 2560   

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
 สามารถประกอบอาชีพท่ีสมัพนัธ์กบัวิชาเอกท่ีส าเร็จการศกึษา โดยเป็นนกัวิชาการและนกั
วิชาชีพปฏิบตัด้ิาน 

8.1 สาธารณสขุชมุชน  
8.2 อนามยัสิ่งแวดล้อม  
8.3 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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ล าดบั ช่ือ – สกลุ คณุวฒุิและสาขา สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา เลขประจ าตวั
ประชาชน 

4 อ.ดร.ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ 
                            

 

วท.บ.(สขุศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภยั),  2549 
ศ.ม.(ประชากรศาสตร์),  2551 
ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร์),  
2556 

มหาวิทยาลยับรูพา 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.จิราวรรณ  ตอ่ฤทธ์ิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อม), 2549 
วท.ม. (สขุาภิบาล
สิง่แวดล้อม), 2552 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
2558 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 อ.นิต  หาญประเทศ 
  

วท.บ. (อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั), 2548 
วท.ม.(สขุศาสตร์
อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภยั) , 2550 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

  
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร   
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

ปัจจบุนัการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจสงัคมท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลตอ่วิถีชีวิตและปัญหา
สขุภาพของประชากรไทย จากการเปล่ียนแปลงนีไ้ด้สร้างบริบทใหมข่องการพฒันาสขุภาพ ท่ีท าให้ต้องมี
การปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์การพฒันาให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงทางสงัคม  กระแสการเปล่ียนแปลง
ท่ีเป็นบริบทใหมข่องการพฒันานีเ้กิดขึน้ทัง้ในระดบัโลกและในระดบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชน แนวโน้มปัญหาสาธารณสขุของ ประชาชนไทย และแนวคดิทางสขุภาพได้มีการเปล่ียนแปลง
ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรคไร้เชือ้หรือโรคเรือ้รัง ซึง่มีสาเหตเุน่ืองมาจากการมีพฤตกิรรมสขุภาพท่ีไม่
ถกูต้องเป็นส าคญั  จากรายงานของส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
พบวา่อตัราตายตอ่ประชากร  100,000 คน จ าแนกตามสาเหตท่ีุส าคญัของประชากรไทย 10 อนัดบัแรก 
ในปี พ.ศ.2556 นัน้โรคความดนัโลหิตสงูและโรคหลอดเลือดในสมอง อยูใ่นล าดบัท่ี 3 และ โรคหวัใจ อยู่
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ในล าดบัท่ี 4  นอกจากนัน้จากการจดัล าดบัอตัราผู้ ป่วยในตามกลุม่สาเหตกุารป่วย  10 กลุม่แรกของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2555  นัน้ โรคความดนัโลหิตสงูอยูใ่นล าดบัท่ี 2 และโรคเบาหวานอยูใ่นล าดบัท่ี 6  
ซึง่การเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองของการเจ็บป่วยด้วยโรคซึง่มีสาเหตเุน่ืองมาจากการมีพฤตกิรรมสขุภาพท่ีไม่
ถกูต้องนีส้ง่ผลโดยตรงตอ่การพฒันาเศรษฐกิจเน่ืองจากการเจ็บป่วยจะน ามาซึง่ความสญูเสียมู ลคา่ทาง
เศรษฐกิจ แตถ้่าประชาชนมีสขุภาพท่ีดีแล้วก็จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาตติอ่ไป  

นอกจากนัน้การปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้เป็นการปรับปรุงตามร่าง มคอ.1 สาขาสาธารณสขุชมุชน สาขา
อนามยัสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รวมทัง้ข้อก าหนดตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสขุชมุชน 
 
     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

จากสถานการณ์การเล่ือนไหลของวฒันธรรมตา่งชาตเิข้าสูป่ระเทศไทยอยา่งรวดเร็วโดยขาด
การคดักรองท่ีดี ประกอบกบัการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ประชาชนง่ายตอ่การเข้าถึง
ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ สง่ผลตอ่คา่นิยม วฒันธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน  นอกจากนัน้สืบเน่ืองจากใน
ปัจจบุนันีปั้ญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ก าลงัเป็นปัญหาหนึง่ท่ีส าคญัของประเทศ นอกเหนือจากปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมแล้ว  ปัญหาเร่ือง เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  ก็เป็นปัญหาท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้ องทัง้
ภาครัฐและเอกชนก าลงัตระหนกัและให้ความสนใจในการแก้ปัญหาดงักลา่ว  เน่ืองจากสง่ผลตอ่ปัญหา
สขุภาพของประชากร  โดยปัญหาท่ีเกิดขึน้เกิดจากมนษุย์เป็นผู้ก่อให้เกิดขึน้เป็นหลกั  จากการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่ว แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงมุง่เน้นให้
ประชาชนมีความรู้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้  ยดึแนวคดิการพฒันาแบบองค์รวม ท่ีมีคนเป็น
ศนูย์กลางการพฒันา ให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยสูส่งัคมคณุภาพ สามารถด ารงชีวิต
ด้วยความสมดลุภายใต้การเปล่ียนแปลง ความหลากหลายทางวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมได้อย่ างมี
ความสขุ และคงไว้ซึง่สขุภาพท่ีดี 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน  
 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากสถานการณ์ทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม  จ าเป็นต้องพฒันาคนให้
มีคณุภาพ คณุธรรม มีความรอบรู้ และรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง  ด้วยเหตนีุ  ้ การจดัการศกึษาจงึควร
ตอบสนองพนัธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบคุคลให้รองรับตอ่การพฒันาประเทศ  ดงันัน้หลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ จงึมุง่เน้นการจดัการศกึษาท่ี 

1. เน้นการจดัการเรียนท่ีพฒันาผู้ เรียนให้มีกระบวนการคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหาอยา่งมี
เหตผุล มีความสามารถในการส่ือสาร ทัง้การพดูและการเขียน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. เน้นผลิตบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสขุให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสขุภาพของบคุคล  
ครอบครัว และชมุชนท่ีเน่ืองมาจากปัญหาสาธารณสขุชมุชน ปัญหาอนามยัสิ่งแวดล้อม  และปัญหา 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้อยา่งเป็นองค์รวม   

3. เน้นผลิตบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสขุให้ สามารถวางแผนและปฏิบตังิานสาธารณสขุด้าน
สาธารณสขุชมุชน อนามยัสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเน้น
การมีสว่นร่วมของชมุชนและการประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. เน้นการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ท่ีสามารถพฒันาองค์ความรู้ด้าน 
 สาธารณสขุชมุชน  อนามยัสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยใช้กระบวนการวิจยั  
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง 

5. เน้นการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ท่ี ปฏิบตังิานด้วยความรับผิดชอบตอ่
วิชาชีพ อยา่งมีคณุธรรม และจริยธรรม   
 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีก าหนดพนัธกิจในการมุง่เน้น
ผลิตและพฒันาบคุลากรท่ีมีคณุภาพและคณุธรรมให้แก่สงัคม โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้และสงัคม
แหง่การเรียนรู้ ประกอบกบัผลกระทบจากสถานการณ์การพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันาทางสงัคม
และวฒันธรรม การพฒันาหลกัสตูรจงึมุง่เน้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นผลิตบณัฑิตสาธารณสขุ
ท่ีมีความสามารถทัง้ทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิรวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ   และมีคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์บณัฑิตของ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 

    13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
การจดัการศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  เป็นหลกัสตูร

บรูณาการ มีความสมัพนัธ์กบักลุม่รายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอน โดยหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดงันี ้ 
 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
กลุม่รายวิชาหมวดการศกึษาทัว่ไป จ านวนไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต โดยความรับผิดชอบของ 

ศนูย์บริหารจดัการวิชาศกึษาทัว่ไป 
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

- รายวิชาในกลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ (กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จ านวนไมน้่อยกวา่ 15 

หนว่ยกิต โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์  

- รายวิชาในกลุม่วิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ กลุม่วิชาชีพสาธารณสขุ กลุม่วิชาชีพเฉพาะวิชาเอก และ

กลุม่วิชาชีพเลือก จ านวนไมน้่อยกวา่ 88 หนว่ยกิต โดยความรับผิดชอบของคณะพลศกึษา  
 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

   นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี จากทกุคณะวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรระดบั 
ปริญญาตรี จ านวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
 

13.1.4 หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    รายวิชาในหมวดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หนว่ยกิต โดยความรับผิดชอบของ
คณะพลศกึษา 
 
13.2 รายวิชานีท้ี่เปิดสอนให้คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
  -  ไมมี่ – 
 
13.3 การบริหารจัดการ  

การบริหารจดัการหลกัสตูรในรูปของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยคณะพลศกึษาแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงาน
กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  อาจารย์ผู้สอน  และนิสิต เพ่ือด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการ
สอน การประเมินผลการศกึษา เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร รวมทัง้ดแูลคณุภาพของหลกัสตูร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

    1.1 ปรัชญา  
สร้างเสริมสขุภาพของประชาชนด้วยกระบวนการทางสาธารณสขุ 

 
    1.2 ความส าคัญ  

 ในปัจจบุนัแนวโน้มปัญหาสาธารณสขุของประชาชนไทย และแนวคดิทางสขุภาพได้มีการ

เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรคไร้เชือ้หรือโรคเรือ้รัง ซึง่มีสาเหตเุน่ืองมาจากการมีพฤตกิรรม

สขุภาพท่ีไมถ่กูต้องเป็นส าคญั  แนวทางการจดับริการสุ ขภาพแก่ประชาชนได้ปรับรูปแบบจากการตัง้

รับมาเป็นกลวิธีเชิงรุก โดยให้ประชาชนและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการป้องกนั เฝ้าระวงั และดแูล

ปัญหาสขุภาพของตนเอง ตามแนวคดิของการสาธารณสขุ   ดงันัน้บณัฑิตวิชาเอกสาธารณสขุชมุชน  จะ

มีสว่นชว่ยในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพของปร ะชาชนให้ถกูต้อง  ก่อให้เกิดพฤตกิรรมสร้างเสริม

สขุภาพของประชาชน  สร้างพลงัมวลชนและชมุชนในการดแูลสขุภาพของตนเอง ซึง่จะสง่ผลให้

ประชาชนมีสขุภาพท่ีดีตามมานัน่เอง 

 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ก าลงัเป็นปัญหาหนึง่ท่ีส าคญัของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม  เป็นปัญหาท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนตระหนกัและให้ความ

สนใจในการแก้ปัญหาดงักลา่ว โดยปัญหาท่ีเกิดขึน้เกิดจากมนษุย์เป็นผู้ก่อให้เกิดขึน้เป็นหลกั ดงันัน้

สงัคมจงึมีความต้องการใช้บณัฑิตวิชา เอกอนามยัสิ่งแวดล้อมเป็นอยา่งมาก ในการแก้ปัญหาและ

ควบคมุปัญหาดงักลา่ว  

 ส าหรับวิชาเอก อาชีวอนามยัและความปลอดภยันัน้เน่ืองจากมีกฎ หมายก าหนดไว้วา่โรงงาน

อตุสาหกรรมทกุแหง่จะต้องมีผู้ ท่ีส าเร็จ การศกึษาในสาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หรือ ผู้ ท่ีผา่น

การอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน  ปฏิบตังิานอยู ่ดงันัน้บณัฑิตวิชา เอกอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัจงึสามารถเข้าไปปฏิบตังิานในสถานประกอบการดงักลา่วได้ ซึง่ในปัจจบุนันีพ้บวา่มี

สถานประกอบการท่ีเป็นโรงงานเป็นจ านวนมากทัว่ประเทศ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และในตา่งจงัหวดั จากการวิเคราะห์พบวา่สงัคมยงัคงมีความต้องการบณัฑิต วิชาเอกอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัอีกเป็นจ านวนมาก   
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 จากข้อมลูการวิเคราะห์ความต้องการของสงัคมท่ีมีตอ่หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์โดยการ
เก็บข้อมลูจากหนว่ยงานทางสขุภาพ และการจดัประชมุร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัการศกึษาด้าน
สาธารณสขุ และผู้ เช่ียวชาญจากกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็ นหนว่ยงานผู้ใช้บณัฑิต พบวา่ สงัคมมี
ความต้องการบณัฑิตสาขาสาธารณสขุศาสตร์  ด้วยเหตดุงักลา่วจงึจ าเป็นต้องผลิตบณัฑิตสาขานีเ้พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสงัคม และเพ่ือให้มีบคุลากรทางสาธารณสขุอยา่งเพียงพอในการ
ด าเนินการแก้ปัญหา  และพฒันา สขุภาพของประชาชน อนัจะน ามาซึง่ก ารมีประชาชนท่ีมีสขุภาพดี   
นอกจากนัน้การปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้เป็นการปรับเพ่ือรองรับกบัมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี (มคอ. 1) 
สาขาสาธารณสขุศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

  
    1.3 วัตถุประสงค์   

เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะและความสามารถ ดงันี ้
1. มีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ตระหนกัถึง

ความส าคญัของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพทางสาธารณสขุ 
2. มีความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัทิางด้านสาธารณสขุ รวมทัง้แสวงหาองค์ความรู้ทางด้าน

สาธารณสขุอยา่งตอ่เน่ือง 
3. มีความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ มีเหตผุล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา 

และปฏิบตังิานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านสาธารณสขุได้อยา่งถกูต้อง   
4. มีความสามารถในการเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้นวตักรรมและมี

ความคดิริเร่ิม รวมทัง้พฒันาตนเองและวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง   
5.  มีความสามารถในการส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการด าเนินงานได้อยา่งเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. การพัฒนาหลักสูตร 
การพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอน 

- พฒันาคณุภาพหลกัสตูร 
โดยการวางแผน ตดิตาม 
ทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสตูร และปรับปรุง
หลกัสตูรด้วยกระบวนการมี
สว่นร่วม 

- พฒันาอาจารย์ในด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

- ประเมินความพงึพอใจของ
บณัฑิตท่ีมีตอ่หลกัสตูรและ
การจดัการเรียนการสอน 

- ประเมินความพงึพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บณัฑิต 

- วิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่
หลกัสตูร 

- น าผลการประเมินมาใช้ใน
การพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอน 

- มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสตูร และรายงานการ
ตดิตามประเมินผลหลกัสตูร 

 
 
 
- รายงานความพงึพอใจของนิสิตท่ีมี

ตอ่การจดัการเรียนการสอน 
- รายงานความพงึพอใจของนิสิตปี

สดุท้ายท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรและ
การจดัการเรียนการสอน 

- รายงานความพงึพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บณัฑิต 
 

- สรุปการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
หลกัสตูร รวมทัง้รายงานการตดิตาม
บณัฑิตท่ีได้งานท าและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- รายงานการพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอน 

2. มีการปรับปรุงหลกัสตูร 
ทกุ 5  ปี  โดยพิจารณาจาก
ดชันีชีว้ดั (KPI)  ในการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา
ทกุปีการศกึษา 

มีการประเมินหลกัสตูรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินหลกัสตูร 
-  เอกสารการปรับปรุงหลกัสตูร 

3. มีการปรับปรุงหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม  

วิเคราะห์หลกัสตูรจากบณัฑิต
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

-  รายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสตูร 
-  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
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ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ
ใน  1  ปี 
-  รายงานความพงึพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บณัฑิต 

4.พฒันาบคุลากรด้านการ
ท าวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอน 

 

- สนบัสนนุให้อาจารย์ท า
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน
การสอน 

- สนบัสนนุให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการทัง้ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

- สนบัสนนุให้อาจารย์เข้า
ร่วมประชมุวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจยัในท่ี
ประชมุวิชาการทัง้ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 
 

- ร้อยละของงานวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอน ตอ่อาจารย์ประจ า  
 

- ร้อยละของผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการทัง้ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

   ตอ่อาจารย์ประจ า 
- ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมประชมุ
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัใน
ท่ีประชมุวิชาการทัง้ในระดบัชาติ
และนานาชาติ ตอ่อาจารย์ประจ า 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
 

1.1 ระบบ  
การจดัการศกึษาโดยระบบทวิภาค ข้อก าหนดตา่งๆ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ .ศ. 2548  
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร  
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี่  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคต้น   เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม  
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม  
ภาคฤดรู้อน เดือนมิถนุายน – เดือนกรกฎาคม (พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร 

หลกัสตูร) 
 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา    

ผู้ มีสิทธ์ิสมคัรเข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัติามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ .ศ.2548 ดงันี ้

     2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา่                  

สายวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   

     2.2.2 ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์และข้อบังคบัวา่ด้วยการศกึษาปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
   2.3.1 ปัญหาการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศกึษา ทัง้นีเ้น่ืองมาจากระบบการศกึษา

ในระดบัปริญญาตรีซึง่แตกตา่งจากระดบัมธัยมศกึษา ท าให้มีปัญหาการปรับตวัด้านการเรียน 
   2.3.2 ปัญหาการปรับตวัด้านท่ีพกัอาศยั เน่ืองจากนิสิตสว่นใหญ่ไมไ่ด้มีภมูิล าเนาในจงัหวดั

นครนายก การท่ีต้องเปล่ียนท่ีอยูโ่ดยมาพกัในหอพกัของมหาวิทยาลยัโดยพกัร่วมกบันิสิตตา่งสาขาวิชา 
ท าให้ไมส่ามารถปรึกษาในเร่ืองการเรียนได้   

    
        2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 จดัโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่โดยแนะน าการก าหนดเป้าหมายในการเรียน เทคนิคการ
เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั  การบริหารเวลา  รวมทัง้การปฎิบตัติามกฎระเบียบของการอยูห่อพกัของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และการปรับตวัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน  

 2.4.2 การมอบหมายหน้าท่ีให้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาในการดแูลนิสิตอยา่งใกล้ชิดในแตล่ะ
วิชาเอก โดยต้องก าหนดชว่งเวลาท่ีพบนิสิตทัง้วิชาเอกทกุสปัดาห์ เพ่ือรับฟังปัญหา   รวมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะในการเรียน อธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงรายละเอียดของสาขาท่ีนิสิตเรียนรวมทัง้โอกาสในการ
ท างานและการศกึษาตอ่  ท าหน้าท่ีดแูล และให้ค าแนะน าแก่นิสิต  ตดิตามผลการเรียนของนิสิตอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 2.4.3 การจดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสิตแตล่ะชัน้ปี และระหวา่งนิสิตกบั
คณาจารย์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนิสิตแตล่ะชัน้ปี และระหวา่งนิสิตกบัคณาจารย์ 

 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 2.5.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

      
 
 
 

จ านวนนิสิต 2558 2559 2560 2561 2562 
ชัน้ปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 3 - - 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 
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2.5.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
2.5.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
    2.6 งบประมาณตามแผน  

ใช้งบประมาณแผน่ดนิ และงบประมาณรายได้ของ คณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาคนละ 15,000 บาท ตอ่ภาคการศกึษา โดยมี คา่ใช้จา่ยในการจดั
การศกึษา ตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (กรณีรับนิสิต จ านวน 40 คน 
ตอ่วิชาเอก รวม 120 คน) ดงันี ้
 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

คา่บ ารุงการศกึษา - - - - - 
คา่ธรรมเนียม 1,800,000 5,400,000 9,000,000 12,600,000 14,400,000 
เงินอดุหนนุจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,800,000 5,400,000 9,000,000 12,600,000 14,400,000 

จ านวนนิสิต 2558 2559 2560 2561 2562 
ชัน้ปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 3 - - 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 

จ านวนนิสิต 2558 2559 2560 2561 2562 
ชัน้ปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 3 - - 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
 

รายการ บาท ภาคการศึกษา รวม 

1. หมวดค่าจัดการเรียนการสอน 
  

 

 
1.1 คา่สอน (อาจารย์พิเศษ และคา่ตอบแทนที่คณะอื่นสอนให้) 212,500 8 1,700,000 

 
1.2 คา่วสัด ุ(วสัดสุ านกังานและวสัดกุารเรียนการเรียนการสอน) 250,000 8 2,000,000 

 
1.3 คา่จดัสรรทนุส าหรับนิสติ 62,500 8 500,000 

 
1.4 คา่งบพฒันาบคุลากร 125,000 8 1,000,000 

 
1.5 คา่งบสนบัสนนุการวิจยั 100,000 8 800,000 

 
1.6 คา่ใช้จ่ายในการปฏิบตังิานภาคสนาม 62,500 8 500,000 

 
1.7 คา่พฒันาห้องปฏิบตัิการและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 362,500 8 2,900,000 

 
1.8 คา่สาธารณปูโภค 175,000 8 1,400,000 

 
1.9 คา่ครุภณัฑ์/ คา่พฒันาสถานท่ี 125,000 8 1,000,000 

คา่ใช้จ่ายรวม (หมวดการเรียนการสอน) นิสติ 120 คน 
  

11,800,000 

คา่ใช้จ่ายรวม(หมวดการจดัการเรียนการสอน) นิสติ 1 คน 
  

98,333 

2. หมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง 
  

 

 
2.1 คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั  950 8 7,600 

 
2.2 คา่ธรรมเนียมห้องสมดุ   300 8 2,400 

 
2.3 คา่บ ารุงกองทนุห้องสมดุ  400 8 3,200 

 
2.4 คา่ธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสติ  350 8 2,800 

 
2.5 คา่บ ารุงกองทนุคอมพิวเตอร์  650 8 5,200 

คา่ใช้จ่ายรวม (หมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง) นิสติ 120 คน 
  

2,544,000 

คา่ใช้จ่ายรวม (หมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง) นิสติ 1 คน 
  

21,200 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
  

119,533 

ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน (จากการค านวณ) 
  

14,941 

ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน (ที่เรียกเก็บจริง) 
  

15,000 

 

     2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชัน้เรียน  
 แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั  
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั  
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     3.1.3 รายวิชา 
         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไมน้่อยกวา่  30 หนว่ยกิต  ในกลุม่วิชาดงัตอ่ไปนี ้  

1.  กลุ่มวิชาภาษา 
ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  9  หนว่ยกิต  ดงันี ้

 

1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่  3  หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(2-2-5) 
SWU 111  Thai for Communication 
มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน์       3(2-2-5) 
SWU 112  Thai Literary Review 
 

1.2  ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี  ้
 
มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 121  English for Effective Communication I  
มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 122  English for Effective Communication II 
มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ1     3(2-2-5) 
SWU 123  English for International Communication I 
มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ2     3(2-2-5) 
SWU 124  English for International Communication II 
มศว 131  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 131  French for Communication I 
มศว 132  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 132  French for Communication II 
มศว 133  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 133  German for Communication I 
มศว 134  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 134  German for Communication II 
มศว 135  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 135  Chinese for Communication I 
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มศว 136  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 136  Chinese for Communication II 
มศว 137  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 137  Japanese for Communication I 
มศว 138  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 138  Japanese for Communication II 
 

2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ก าหนดให้เลือกเรียน ไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้

มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ        3(2-2-5) 
SWU 141  Information Literacy Skills 
มศว 142  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
SWU 142  Science for Life Quality Development and Environment 
มศว 143  พลงังานทางเลือก        3(2-2-5) 
SWU 143  Alternative Energy 
มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั       3(2-2-5) 
SWU 144  Mathematics in Daily Life 
มศว 145  สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
SWU 145  Wellness and Healthy Lifestyle 
มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาต ิพลงังาน และจิต    3(2-2-5) 
SWU 341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 

3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  15  หนว่ยกิต  ดงันี ้
3.1  วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน  9  หนว่ยกิต  ดงันี ้

มศว 151  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์      3(2-2-5) 
SWU 151  General Education for Human Development 
มศว 251  มนษุย์กบัสงัคม        3(2-2-5) 
SWU 251  Man and Society 
มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 
SWU 252  Aesthetics for Life 
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3.2  วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว 351  การพฒันาบคุลิกภาพ         3(2-2-5) 
SWU 351  Personality Development 
มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคดิ       3(2-2-5) 
SWU 352  Philosophy and Thinking Process 
มศว 353  มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม      3(2-2-5) 
SWU 353  Man, Reasoning and Ethics 
มศว 354  มนษุย์กบัสนัตภิาพ          3(2-2-5) 
SWU 354  Man and Peace 
มศว 355  พทุธธรรม         3(2-2-5) 
SWU 355  Buddhism 
มศว 356  วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา      3(2-2-5) 
SWU 356  Literature for Intellectual Powers 
มศว 357  ศลิปะและความคดิสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
SWU 357  Art and Creativity  
มศว 358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์       3(2-2-5) 
SWU 358  Music and Human Spirit 
มศว 361  ประวตัศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม      3(2-2-5) 
SWU 361  History and Effects on Society 
มศว 362  มนษุย์กบัอารยธรรม        3(2-2-5) 
SWU 362  Man and Civilization 
มศว 363  มนษุย์กบัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย      3(2-2-5) 
SWU 363  Man and Politics, Government and Law 
มศว 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์       3(2-2-5) 
SWU 364  Economy in Globalization 
มศว 365  หลกัการจดัการสมยัใหม่       3(2-2-5) 
SWU 365  Principles of Modern Management 
มศว 366  จิตวิทยาสงัคม         3(2-2-5) 
SWU 366  Social Psychology 
มศว 367  กฎหมายทัว่ไป        3(2-2-5) 
SWU 367  Legal Studies 
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มศว 371  ความคดิสร้างสรรค์กบันวตักรรม และเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
SWU 371  Creativity, Innovation and Technology 
มศว 372  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน        3(2-2-5) 
SWU 372  Local Wisdom 
มศว 373  ภมูิลกัษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 373  Man and Community 
มศว 374  สมัมาชีพเพ่ือชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 374  Ethical Careers for Community 
มศว 375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน      3(2-2-5) 
SWU 375  Good Governance in Community Management 
 

     2) หมวดวิชาเฉพาะ  

 หมายถึง กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ กลุม่วิชาชีพสาธารณสขุ และกลุม่วิชาชีพเฉพาะวิชาเอก  

ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  103 หนว่ยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 30  หน่วยกิต 

   2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 15  หน่วยกิต 
คม 100  เคมีทัว่ไป  1         3(3-0-6) 
CH 100   General Chemistry I         
คม 190  ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 1        1(0-2-1) 
CH 190   General Chemistry Laboratory I       
ชว 101  ชีววิทยา 1         3(3-0-6) 
BI 101  Biology I          
ชว 191  ปฏิบตักิารชีววิทยา 1        1(0-2-1) 
BI 191  Biology Laboratory I         
ฟส 100  ฟิสิกส์ทัว่ไป         3(3-0-6) 
PY 100  General Physics         
ฟส 180  ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทัว่ไป        1(0-2-1) 
PY 180  General Physics Laboratory  
คณ 113  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ      3(3-0-6) 
MA 113  Mathematics for Health Sciences   
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   2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาธารณสุข ก าหนดให้เรียน 15  หน่วยกิต 

 

พสธ 101 
PPH 101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 
Human Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

พสธ 102 
PPH 102 

การสาธารณสขุเบือ้งต้น 
Introduction to Public Health 

2(2-0-4) 

พสธ 201 
PPH 201 

จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
Microbiology for Public Health 

2(1-2-3) 

พสธ 202 
PPH 202 

ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

พสธ 203 
PPH 203 

ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 1 
Professional English I 

2(1-2-3) 

พสธ 301 
PPH 301 

ชีวสถิติ 
Biostatistics 

2(2-0-4) 

พสธ 401 
PPH 401 

ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 2 
Professional English II 

2(1-2-3) 

 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ก าหนดให้เรียน 27  หน่วยกิต โดยมีรายวิชาดังนี ้
พสธ 111 
PPH 111 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 

พสธ 112 
PPH 112 

อนามยัสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health 

3(3-0-6) 

พสธ 211 
PPH 211 

สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science 

3(3-0-6) 

พสธ 212 
PPH 212 

โรคตดิเชือ้และโรคไร้เชือ้ 
Infectious and Non-infectious Diseases 

3(3-0-6) 

พสธ 213 
PPH 213 

การปฐมพยาบาล 
First Aid 

3(2-2-5) 

พสธ 311 
PPH 311 

วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

3(3-0-6) 

พสธ 312 
PPH 312 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสขุ 
Professional Ethical and Public Health Law 

3(3-0-6) 
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พสธ 313 
PPH 313 

การบริหารงานสาธารณสขุ 
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

พสธ 314 
PPH 314 

การวิจยัทางสาธารณสขุ 
Public Health Research 

3(2-2-5) 

 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะวิชาเอก ก าหนดให้เรียน 44  หน่วยกิต แบ่งเป็น 

 2.3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
    ก าหนดให้เรียน จ านวน  44 หนว่ยกิต ตามรายวิชาดงันี  ้
 พสธ 221 
PPH 221 

การพฒันาสาธารณสขุชมุชน   
Community Public Health Development  

3(3-0-6) 

พสธ 222 
PPH 222 

โภชนาการสาธารณสขุ   
Public Health Nutrition 

2(2-0-4) 

พสธ 223 
PPH 223 

การส่ือสารสขุภาพ   
Health Communication 

2(1-2-3) 

พสธ 224 
PPH 224 

การจดัองค์กรและเครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพ    
Health Related Organization and Community Network Management 

2(1-2-3) 

พสธ 225 
PPH 225 

ทนัตสขุภาพ 
Dental Health 

2(1-2-3) 

พสธ 226 
PPH 226 

สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพ       
Mental Health and Health Counseling 

2(1-2-3) 

พสธ 321 
PPH 321 

การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม       
Holistic Health Promotion Approach      

2(1-2-3) 

พสธ 322 
PPH 322 

สขุภาพผู้สงูอายุ     
Health Aspects of Aging   

2(2-0-4) 

พสธ 323 
PPH 323 

เภสชัสาธารณสขุ 
Public Health Pharmacy 

3(3-0-6) 

พสธ 324 
PPH 324 

ภาวะผู้น าและการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน  
Leadership and Community Participation 

2(1-2-3) 

พสธ 325 
PPH 325 

อนามยัครอบครัว 
Family Health 
 

2(2-0-4) 
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พสธ 326 
PPH 326 

การดแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน 
Basic Medical Care 

3(2-2-5) 

พสธ 327 
PPH 327 

ชมุชนภิวตัน์เพ่ือการพึง่ตนเองทางสขุภาพ   
Localization for Self-reliance in Health 

2(2-0-4) 

พสธ 328 
PPH 328 

การจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาสขุภาพท่ียัง่ยืน     
Knowledge Management for Sustainable Health Development 

2(1-2-3) 

พสธ 329 
PPH 329 

การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินส าหรับนกัสาธารณสขุ   
Local Administration for Public Health Personnel 

2(2-0-4) 

พสธ 421 
PPH 421 

การฝึกปฏิบตัิดแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน 
Basic Medical Care Practicum 

2(0-4-2) 

พสธ 422 
PPH 422 

การวางแผนและประเมินผลสาธารณสขุชมุชน     
Community Public Health Planning and Evaluation 

3(2-2-5) 

พสธ 423 
PPH 423 

เทคโนโลยีสาธารณสขุและคอมพิวเตอร์ส าหรับสาธารณสขุชมุชน  
Public Health Technology and Computer for Community Public Health   

3(2-2-5) 

พสธ 424 
PPH 424 

สมัมนาสาธารณสขุชมุชน  
Seminar in Community Public Health   

2(1-2-3) 

พสธ 425 
PPH 425 

การศกึษาอิสระทางสาธารณสขุ 
Independent Study in Public Health 

1(0-2-1) 

 

 2.3.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    ก าหนดให้เรียน จ านวน  44 หนว่ยกิต ตามรายวิชาดงันี  ้
 พสธ 231 
PPH 231 

การสขุาภิบาลอาหารและความมัน่คงทางอาหาร   
Food Sanitation and Food Security 

2(1-2-3) 

พสธ 232 
PPH 232 

การควบคมุมลพิษทางเสียงและเหตรุ าคาญ   
Noise and Nuisance Control 

2(1-2-3) 

พสธ 233 
PPH 233 

การควบคมุสตัว์ขาข้อและสตัว์ฟันแทะ   
Arthropod and Rodent Control 

2(2-0-4) 

พสธ 234 
PPH 234 

การก าจดัและจดัการสิ่งปฏิกลู   
Waste Disposal and Management 

3(3-0-6) 

พสธ 235 
PPH 235 

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

2(2-0-4) 
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พสธ 236 
PPH 236 

การจดัหาและการสขุาภิบาลน า้ด่ืมน า้ใช้  
Water Supply and Sanitation 

2(2-0-4) 

พสธ 331 
PPH 331 

การจดัการขยะมลูฝอย 
Solid Waste Management 

3(2-2-5) 

พสธ 332 
PPH 332 

การควบคมุมลภาวะทางอากาศ  
Air Pollution Control 

3(2-2-5) 

พสธ 333 
PPH 333 

การวิเคราะห์น า้และน า้เสีย  
Water and Wastewater Analysis 

3(2-2-5) 

พสธ 334 
PPH 334 

การควบคมุมลพิษอากาศในอตุสาหกรรม 
Industrial Air Pollution Control 

3(2-2-5) 

พสธ 335 
PPH 335 

การก าจดัขยะอนัตรายและกากอตุสาหกรรม  
Industrial and Hazardous Waste Disposal 

2(2-0-4) 

พสธ 336 
PPH 336 

การประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม   
Environmental and Health Risk Assessment  

3(3-0-6) 

พสธ 337 
PPH 337 

การจดัการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด   
Environmental Management and Clean Technology  

3(3-0-6) 

พสธ 431 
PPH 431 

การจดัการน า้เสียในอตุสาหกรรม  
Industrial Wastewater Management  

3(3-0-6) 

พสธ 432 
PPH 432 

การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม  
Environmental and Health Impact Assessment 

3(3-0-6) 

พสธ 433 
PPH 433 

การเฝ้าระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
Environmental Surveillance 

2(1-2-3) 

พสธ 434 
PPH 434 

การศกึษาอิสระด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม   
Independent Study in Environmental Health 

1(0-2-1) 

พสธ 435 
PPH 435 

สมัมนาอนามยัสิ่งแวดล้อม   
Seminar in Environmental Health 

2(1-2-3) 

 

 2.3.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
    ก าหนดให้เรียน จ านวน  44 หนว่ยกิต ตามรายวิชาดงันี  ้
 พสธ 241 
PPH 241 

ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม  
Industrial Safety  

3(3-0-6) 



 25 

พสธ 242 
PPH 242 

สขุศาสตร์อตุสาหกรรมขัน้มลูฐาน  
Fundamental of Industrial Hygiene  

3(2-2-5) 

พสธ 243 
PPH 243 

หลกัการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
Principles of Engineering for Occupational Health, Safety and 
Environment 

3(2-2-5) 

พสธ 244 
PPH 244 

กระบวนการผลิตทางอตุสาหกรรมและอนัตราย  
Industrial Process and Hazards 

2(1-2-3) 

พสธ 341 
PPH 341 

พิษวิทยาอาชีวอนามยั  
Occupational Toxicology 

3(3-0-6) 

พสธ 342 
PPH 342 

อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มลูฐาน  
Fundamental of Occupational Medicine 

3(3-0-6) 

พสธ 343 
PPH 343 

การเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม
Industrial Hygiene Sampling and Analysis  

3(2-2-5) 

พสธ 344 
PPH 344 

การยศาสตร์  
Ergonomics       

2(1-2-3) 

พสธ 345 
PPH 345 

วิศวกรรมความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม   
Industrial Safety Engineering 

3(2-2-5) 

พสธ 346 
PPH 346 

การระบายอากาศในงานอตุสาหกรรม  
Industrial Ventilation   

2(2-0-4) 

พสธ 347 
PPH 347 

กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
Occupational Health, Safety and Environment Legislation 

2(2-0-4) 

พสธ 348 
PPH 348 

ปฏิบตังิานทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั  
Industrial Hygiene and Safety Practice 

2(0-4-2) 

พสธ 349 
PPH 349 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม  
Industrial Psychology    

2(2-0-4) 

พสธ 441 
PPH 441 

สมัมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
Seminar in Occupational Health and Safety    

2(1-2-3) 

พสธ 442 
PPH 442 

การประเมินและการจดัการความเส่ียงทางอตุสาหกรรม   
Industrial Risk Assessment and Management 

2(2-0-4) 

พสธ 443 
PPH 443 

การป้องกนัและควบคมุอคัคีภยัและสารเคมีร่ัวไหล  
Chemical and Fire Prevention and Control 

2(1-2-3) 
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พสธ 444 
PPH 444 

การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั    
Occupational Health and Safety Administrations 

2(2-0-4) 

พสธ 445 
PPH 445 

มาตรฐานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
Standard for Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

พสธ 446 
PPH 446 

การศกึษาอิสระด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
Independent Study in Occupational Health and Safety 

1(0-2-1) 

 

 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 2  หน่วยกิต 
  ก าหนดให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 2 หนว่ยกิต จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
      2.4.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขชุมชน  
พสธ 361 
PPH 361 

การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ 
Exercise for Health 

2(1-2-3) 

พสธ 362 
PPH 362 

เพศศกึษา 
Sex Education 

2(2-0-4) 

พสธ 363 
PPH 363 

พลวตักลุม่และการท างานเป็นทีม   
Group Dynamics and Teamwork 

2(1-2-3) 

พสธ 364 
PPH 364 

นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ     
Public Policy for Health   

2(2-0-4) 

พสธ 365 
PPH 365 

การตลาดเชิงสงัคมเพื่อสขุภาพ      
Social Marketing for Health  

2(1-2-3) 

พสธ 366 
PPH 366 

เศรษฐศาสตร์สขุภาพ   
Health Economics     

2(1-2-3) 

พสธ 367 
PPH 367 

ระบบสารสนเทศสาธารณสขุ    
Public Health Information System  

2(1-2-3) 

พสธ 368 
PPH 368 

วิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทยเพ่ือสขุภาพ      
Thai Lifestyle and Wisdom for Health 

2(1-2-3) 

พสธ 369 
PPH 369 

ประชากรศาสตร์  
Demography  

2(2-0-4) 

พสธ 370 
PPH 370 

สขุภาพผู้บริโภค   
Consumer Health 

2(2-0-4) 

พสธ 371 
PPH 371 

การจดัการเชิงระบบในหนว่ยงานสาธารณสขุ    
System Management in Public Health Organization 

2(2-0-4) 
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พสธ 372 
PPH 372 

ทกัษะชีวิตและวิกฤตสขุภาพ  
 Life Skill and Health Crisis 

2(2-0-4) 

พสธ 373 
PPH 373 

การจดัฝึกอบรมทางสขุภาพ     
Training in Health 

2(1-2-3) 

 

      2.4.2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
พสธ 374 
PPH 374 

กฎหมายอนามยัสิ่งแวดล้อม   
Environmental Health Law 

2(2-0-4) 

พสธ 375 
PPH 375 

การบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพ  
Bioremediation 

2(1-2-3) 

พสธ 376 
PPH 376 

การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวฒันธรรม 
Natural Environmental and Culture Heritage Conservation 

2(1-2-3) 

 

      2.4.3 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

พสธ 377 
PPH 377 

การสง่เสริมสขุภาพในการท างาน      
Health Promotion at Work    

2(1-2-3) 

พสธ 378 
PPH 378 

การบริหารเพ่ือควบคมุการสญูเสียและการเพิ่มผลผลิต 
Loss Control Management and Productivity Improvement 

2(2-0-4) 

พสธ 379 
PPH 379 

โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคมุ   
Occupational Diseases and Control 

2(2-0-4) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี   

     ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ ตามความสนใจของนิสิต ไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

 4) หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
พสธ 451 
PPH 451 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Field Experience 

3(0-9-0) 
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 รหัสตัวอักษร 
ความหมายของตัวอักษร   

  พสธ และ PPH หมายถึง   รายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
              สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์   
 รหัสตัวเลข 
  รหสัเลขตวัแรก   หมายถึง   ชัน้ปีท่ีเปิดสอน 

รหสัเลขตวักลาง หมายถึง กลุม่วิชา 
   0 หมายถึง รายวิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ 
   1  หมายถึง รายวิชาชีพสาธารณสขุ 
   2  หมายถึง รายวิชาเอกสาธารณสขุชมุชน 
   3  หมายถึง รายวิชาเอกอนามยัสิ่งแวดล้อม 
   4  หมายถึง รายวิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
   5 หมายถึง รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
          6 และ 7  หมายถึง รายวิชาชีพเลือก 
  รหสัเลขตวัท้าย  หมายถึง   ล าดบัวิชาในกลุม่ 

 ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

  รหสัเลขนอกวงเล็บ หมายถึง  จ านวนหนว่ยกิตทัง้หมดของรายวิชานัน้ 

  รหสัเลขในวงเล็บตวัท่ี 1 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

  รหสัเลขในวงเล็บตวัท่ี 2  หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบตักิาร 

  รหสัเลขในวงเล็บตวัท่ี 3 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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     3.1.4 แผนการศึกษา  
   แผนการศกึษาจ าแนกตามวิชาเอกท่ีศกึษาดงันี ้

1) วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน   
ชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนษุย์ 
มศว 145 สขุภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 
ชว 101 ชีววิทยา 1 
ชว 191 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 
คม 100 เคมีทัว่ไป 1 
คม 190 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 
พสธ 102 การสาธารณสขุเบือ้งต้น 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 

มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ 
               มนษุย์ 
พสธ 111 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
พสธ 112 อนามยัสิง่แวดล้อม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
รวม 19 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 
               สือ่สาร 1 
ฟส 100 ฟิสกิส์ทัว่ไป 
พสธ 201 จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
พสธ 211 สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
พสธ 203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 1 
พสธ 221 การพฒันาสาธารณสขุชมุชน  
พสธ 222 โภชนาการสาธารณสขุ 

3(2-2-5) 
 

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

 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 
               สือ่สาร 2 
ฟส 180 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 
พสธ 202 ปรสติวิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
พสธ 212 โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้ 
พสธ 213 การปฐมพยาบาล 
พสธ 223 การสือ่สารสขุภาพ 
พสธ 224 การจดัองค์กรและเครือขา่ยชมุชนด้าน 
               สขุภาพ 
พสธ 225 ทนัตสขุภาพ 
พสธ 226 สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้าน 
                สขุภาพ 

3(2-2-5) 
 

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

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

 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม 
พสธ 311 วิทยาการระบาด 
พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 
                สาธารณสขุ 
พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสขุ 
พสธ 321 การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม 
พสธ 322 สขุภาพผู้สงูอาย ุ
พสธ 323 เภสชัสาธารณสขุ 
พสธ 324 ภาวะผู้น าและการสร้างการมีสว่นร่วม 
               ของชมุชน 

 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

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

 
 

ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
มศว 351 การพฒันาบคุลกิภาพ 
พสธ 301 ชีวสถิติ 
พสธ 314 การวิจยัทางสาธารณสขุ 
พสธ 325 อนามยัครอบครัว 
พสธ 326 การดแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน 
พสธ 327 ชมุชนภิวตัน์เพื่อการพึง่ตนเองทาง 
                สขุภาพ 
พสธ 328 การจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสขุภาพ 
               ที่ยัง่ยืน 
พสธ 329 การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินส าหรับ 
                นกัสาธารณสขุ 
วิชาชีพเลอืก  

 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

 
2(1-2-3) 

 
2(2-0-4) 

 
2  

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หนว่ยกิต ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกิต 

พสธ 401 ภาษาองักฤษเพือ่วิชาชีพ 2 
พสธ 421 การฝึกปฏิบตัิดแูลทางการแพทย์ขัน้ 
               พืน้ฐาน 
พสธ 422 การวางแผนและประเมินผลสาธารณสขุ 
               ชมุชน 
พสธ 423 เทคโนโลยีสาธารณสขุและคอมพิวเตอร์ 
               ส าหรับสาธารณสขุชมุชน 
พสธ 424 สมัมนาสาธารณสขุชมุชน 
พสธ 425 การศกึษาอิสระทางสาธารณสขุ 
วิชาเลอืกเสรี   

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

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

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

6 

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-9-0) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 
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2) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม   
 

ชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนษุย์ 
มศว 145 สขุภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 
ชว 101 ชีววิทยา 1 
ชว 191 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 
คม 100 เคมีทัว่ไป 1 
คม 190 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 
พสธ 102 การสาธารณสขุเบือ้งต้น 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 

มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ 
               มนษุย์ 
พสธ 111 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
พสธ 112 อนามยัสิง่แวดล้อม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
รวม 19 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 
               สือ่สาร 1 
พส 100  ฟิสกิส์ทัว่ไป 
พสธ 201 จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
พสธ 211 สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
พสธ 203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 1 
พสธ 231 การสขุาภิบาลอาหารและความมัน่คง 
               ทางอาหาร 
พสธ 232 การควบคมุมลพิษทางเสยีงและเหต ุ
               ร าคาญ 

3(2-2-5) 
 

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

 
2(1-2-3) 

 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 
               สือ่สาร 2 
ฟส 180 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 
พสธ 202 ปรสติวิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
พสธ 212 โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้ 
พสธ 213 การปฐมพยาบาล 
พสธ 233 การควบคมุสตัว์ขาข้อและสตัว์ฟันแทะ 
พสธ 234 การก าจดัและจดัการสิง่ปฏิกลู 
พสธ 235 พิษวิทยาสิง่แวดล้อม 
พสธ 236 การจดัหาและการสขุาภิบาล 
               น า้ดื่มน า้ใช้ 
 

3(2-2-5) 
  

1(0-2-1) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม 
พสธ 311 วิทยาการระบาด 
พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 
                สาธารณสขุ 
พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสขุ 
พสธ 331 การจดัการขยะมลูฝอย  
พสธ 332 การควบคมุมลภาวะทางอากาศ  
วิชาชีพเลอืก   

 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

2 
 
 

ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
มศว 351 การพฒันาบคุลกิภาพ 
พสธ 301 ชีวสถิติ 
พสธ 314 การวิจยัทางสาธารณสขุ 
พสธ 333 การวิเคราะห์น า้และน า้เสยี 
พสธ 334 การควบคมุมลพิษอากาศใน 
               อตุสาหกรรม  
พสธ 335 การก าจดัขยะอนัตรายและ 
               กากอตุสาหกรรม  
พสธ 336 การประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพและ 
               สิง่แวดล้อม  
พสธ 337 การจดัการสิง่แวดล้อมและเทคโนโลย ี
               สะอาด 
 

 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
2(2-0-4) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

  

รวม 20 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หนว่ยกิต ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกิต 

พสธ 401 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 2 
พสธ 431 การจดัการน า้เสยีในอตุสาหกรรม  
พสธ 432 การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพและ 
               สิง่แวดล้อม  
พสธ 433 การเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อม  
พสธ 434 การศกึษาอิสระด้านอนามยัสิง่แวดล้อม  
พสธ 435 สมัมนาอนามยัสิง่แวดล้อม  
วิชาเลอืกเสรี     

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

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

6 
 

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-9-0) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 
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3) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 

ชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนษุย์ 
มศว 145 สขุภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 
ชว 101 ชีววิทยา 1 
ชว 191 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 
คม 100 เคมีทัว่ไป 1 
คม 190 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 
พสธ 102 การสาธารณสขุเบือ้งต้น 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 

มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ 
               มนษุย์ 
พสธ 111 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
พสธ 112 อนามยัสิง่แวดล้อม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
รวม 19 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 
               สือ่สาร 1 
พส 100  ฟิสกิส์ทัว่ไป 
พสธ 201 จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
พสธ 211 สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
พสธ 203 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 1 
พสธ 241 ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม  
วิชาเลอืกเสรี 

3(2-2-5) 
 

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

3 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 
               สือ่สาร 2 
ฟส 180 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 
พสธ 202 ปรสติวิทยาส าหรับสาธารณสขุ 
พสธ 212 โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้ 
พสธ 213 การปฐมพยาบาล 
พสธ 242 สขุศาสตร์อตุสาหกรรมขัน้มลูฐาน  
พสธ 243 หลกัการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีว 
              อนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม  
พสธ 244 กระบวนการผลติทางอตุสาหกรรมและ 
               อนัตราย  
 

3(2-2-5) 
  

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

 
2(1-2-3) 

 
 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม 
พสธ 311 วิทยาการระบาด 
พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 
                สาธารณสขุ 
พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสขุ 
พสธ 341 พิษวิทยาอาชีวอนามยั  
พสธ 342 อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มลูฐาน  
พสธ 343 การเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งทางด้าน 
               สขุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 

ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
มศว 351 การพฒันาบคุลกิภาพ 
พสธ 301 ชีวสถิติ 
พสธ 314 การวิจยัทางสาธารณสขุ 
พสธ 344 การยศาสตร์  
พสธ 345 วิศวกรรมความปลอดภยัในงาน 
             อตุสาหกรรม  
พสธ 346 การระบายอากาศในงานอตุสาหกรรม  
พสธ 347 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
            และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
พสธ 348 ปฏิบตัิงานทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรม 
               และความปลอดภยั  
พสธ 349 จิตวิทยาอตุสาหกรรม 

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

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(0-4-2) 

 
2(2-0-4) 

 
รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หนว่ยกิต ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกิต 

พสธ 401 ภาษาองักฤษเพือ่วิชาชีพ 2 
พสธ 441 สมัมนาด้านอาชีวอนามยัและความ 
               ปลอดภยั  
พสธ 442 การประเมินและการจดัการความเสีย่ง 
               ทางอตุสาหกรรม  
พสธ 443 การป้องกนัและควบคมุอคัคีภยัและ 
               สารเคมีร่ัวไหล  
พสธ 444 การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและ 
               ความปลอดภยั   
พสธ 445  มาตรฐานด้านอาชีวอนามยั และ 
               ความปลอดภยั  
พสธ 446 การศกึษาอิสระด้านอาชีวอนามยัและ 
               ความปลอดภยั 
วิชาเลอืกเสรี 
วิชาชีพเลอืก 

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

 
3 
2 
 

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-9-0) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
 

มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(2-2-5) 
SWU 111  Thai for Communication 

ศกึษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการ ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การเขียนพรรณนาความ 
สรุปความ ยอ่ความ ขยายความ และการสงัเคราะห์ความคดิเพ่ือการส่ือสาร ฝึกปฏิบตักิารใช้ภาษาเพ่ือ
ส่ือสารในสถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน์       3(2-2-5) 
SWU 112  Thai Literary Review 
 ศกึษากระบวนการคดิ การถ่ายทอดความรู้ ภมูิปัญญา คณุคา่ของภาษาและความเป็นไทยใน
งานวรรณกรรม  ทัง้นีโ้ดยเลือกศกึษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมยั ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1    3(2-2-5) 
SWU 121  English for Effective Communication I  
 พฒันาทกัษะทางด้านภาษาเพ่ือการส่ือสารในยคุโลกาภิวตัน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทกัษะ
ภาษาด้านการฟัง พดู อา่น เขียน และค าศพัท์ในชีวิตประจ าวนั ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้
ในและนอกห้องเรียน  สง่เสริม การเรียนรู้แบบพึง่พาตน  น าภาษาองักฤษไปใช้ในการส่ือสารใน
สถานการณ์ตา่งๆ และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาการเรียนรู้ภาษาตอ่ไป 
 
มศว 122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2    3(2-2-5) 
SWU 122  English for Effective Communication II 
 พฒันาทกัษะด้านภาษาและกระบวนการเ รียนรู้เพ่ือการส่ือสารในยคุโลกาภิวตัน์ โดยฝึกทกัษะ
ภาษาด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลาย  สง่เสริมการเรียนรู้แบบพึง่พาตน สนบัสนนุให้น าภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความ
ร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
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มศว 123  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาต ิ1     3(2-2-5) 
SWU 123  English for International Communication I 
 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พดู อา่น เขียน และด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาน  
เรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาต ิเพ่ือพฒันาค วามสามารถทางด้านภาษาผา่นส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและในการศกึษา  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพฒันาตนให้
เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 
มศว 124  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาต ิ2     3(2-2-5) 
SWU 124  English for International Communication II 
 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พดู อา่น เขียน และด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาน  
เพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ   พฒันาการ
น าเสนอข้อมลูและความคดิ  สง่เสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจดัการกระบวนการเรียนรู้มา
ประยกุต์ใช้ส าหรับการพฒันาตนให้เป็นผู้ เรียนภาษาแบบยัง่ยืน 
 
มศว 131  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 
SWU 131  French for Communication I  
 ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารเบือ้งต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น 
และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
มศว 132  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2      3(2-2-5) 
SWU 132  French for Communication II 

บรุพวิชา : มศว 131 
 ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารเบือ้งต้น ตอ่จากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 เพ่ือ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ในชีวิตประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ยิ่งขึน้  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ี
สงูขึน้ 
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มศว 133  ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 
SWU 133  German for Communication I 
 ศกึษาภาษาเยอรมนัเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น 
และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
มศว 134  ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2      3(2-2-5) 
SWU 134  German for Communication II 

บรุพวิชา : มศว 133 
 ศกึษาภาษาเยอรมนัเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ตอ่จากวิชาภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ในชีวิตประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ยิ่งขึน้  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ี
สงูขึน้ 
 
มศว 135  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 135  Chinese for Communication I 
 ศกึษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และ
เขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
มศว 136  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 136  Chinese for Communication II 
 ศกึษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ตอ่จากวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพนู
ความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ในชีวิตประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  
ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
มศว 137  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 
SWU 137  Japanese for Communication I 
 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู  อา่น และ
เขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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มศว 138  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2      3(2-2-5) 
SWU 138  Japanese for Communication II 
 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ตอ่จากวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพนู
ความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ในชีวิตประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  
ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
  1.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

มศว 141  ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(2-2-5) 
SWU 141  Information Literacy Skills 
 ศกึษาความส าคญัของระบบและกระบวนการส่ือสาร  พฒันาทกัษะในการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมลู  การใช้ซ อฟท์แวร์ตา่ง ๆ  และการจดัการความรู้จากเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ  โดยตระหนกัในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอ่
บคุคลและสงัคม รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
มศว 142  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
SWU 142  Science for Life Quality Development and Environment 

ศกึษากระบวนการคดิทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต์ และเทคโนโลยี ศกึษา ระบบ
นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งสมดลุ  รวมทัง้ศกึษาผลกระทบของความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือปลกูฝังให้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและสนัตสิขุอยา่งยัง่ยืน 
 
มศว 143  พลังงานทางเลือก        3(2-2-5) 
SWU 143  Alternative Energy 
 ศกึษาผลกระทบจากการใช้พ ลงังานกระแสหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 
เรือนกระจก และความไมย่ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคญัของการใช้พลงังานทางเลือก   
การปรับระบบคดิหรือกระบวนทศัน์ท่ีมีตอ่การจดัการพลงังานให้มีความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีความ
ยัง่ยืนของชมุชนมากกวา่เป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว  การสร้างภมูิคุ้มกนัให้เกิดขึน้ในระบบ
พลงังาน  การสร้างภมูิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน เพ่ือสง่ผลตอ่การ
ด าเนินชีวิตท่ีสนัตสิขุและยัง่ยืน 
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มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
SWU 144  Mathematics in Daily Life 
 ศกึษาคณิตศาสตร์กบัการใช้เหตผุล  ความรู้ทางสถิต ิ คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค  
คณิตศาสตร์กบัศลิปะ  คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั   และเป็นฐานความคดิในเชิง
ตรรกะและเหตผุล  การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 
 
มศว 145  สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
SWU 145  Wellness and Healthy Lifestyle 
 ศกึษาหลกัการและแนวคดิของสขุภาวะแบบองค์รวม  การบรูณาการแนวคดิดงักลา่วเข้ากบัวิถี
ชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพสว่นบคุคลของนิสิต  ให้สามารถพฒันาสมรรถภาพทางกายและ
คณุภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อยา่งเหมาะสมกบับริบททางสงัคม  
 

มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาต ิพลังงาน และจิต   3(2-2-5) 
SWU 341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 
 ศกึษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่ีเป็นความจริ งของธรรมชาต ิเชน่ ทฤษฎีของกาลิเลโอ   
กฏของนิวตนั ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร- พลงังาน ทฤษฎีสมัพนัธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม้  
ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสูค่วามเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาต ิพลงังาน และความจริงแท้ของจิต 
 
  1.3  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
 

มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) 
SWU 151  General Education for Human Development  

ศกึษาความหมาย ความส าคญั และคณุคา่ของวิชาศกึษาทัว่ไป ทัง้ทางด้านมนษุยศาสตร์  
สงัคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศลิป์  โดยเน้นการพฒันาศกัยภาพการรับรู้และการส่ือสาร  ก าร
แสวงหาความรู้  การพฒันาจิตใจ  การพฒันาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
 

มศว 251  มนุษย์กับสังคม        3(2-2-5) 
SWU 251  Man and Society  

ศกึษาความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุย์และ สงัคม ทัง้สงัคมไทยและสงัคมโลก  โดยมุง่ให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจ ในพฤตกิรรมของมนษุย์ และน าความรู้มาพฒันาตนเองให้รู้เทา่ทนัสงัคม  มีความ
รับผิดชอบ  มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคณุธรรมจริยธรรม  ซาบซึง้ในวฒันธรรม ศลิปะ และอารย
ธรรมของมนษุย์   มีจิตส านกึในการอยูร่่ วมกนัในสงัคมและธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมอยา่งสนัต ิตระหนกัใน
หน้าท่ีรับผิดชอบและบทบาทท่ีพงึมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม   
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มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต       3(2-2-5) 
SWU 252  Aesthetics for Life 

ศกึษาแนวคดิทางด้านสนุทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคณุคา่ของ สนุทรียะท่ีมีตอ่การ
ด ารงชีวิต ศกึษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบรูณาการ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาต ิศลิปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม  สนุทรียะท่ีผสานสมัพนัธ์กบับริบทสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  โดยมุง่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(2-2-5) 
SWU 351  Personality Development 

ศกึษาและพฒันาบคุลิกภาพทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มีวินยั รู้
กาลเทศะ ทัง้ในโลกสว่นตวั ครอบครัว ชมุชนและสงัคม ทา่มกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม
ความเป็นไทยทา่มก ลางกระแสสงัคมโลก  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย 
 
มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด       3(2-2-5) 
SWU 352  Philosophy and Thinking Process 
 ศกึษาแนวคดิและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบรูณาการ ทัง้กระแสตะวนัออกและตะวนัตก 
พฒันาการคดิวิเคราะห์ สงัเค ราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคดิท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิต สงัคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มีเหตผุล มีอดุมการณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม 
 
มศว 353  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม     3(2-2-5) 
SWU 353  Man, Reasoning and Ethics 
 ศกึษาการใช้เหตผุลและ จริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคดิอยา่งมีเหตผุล  
ตลอดจนเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม  เหตผุลจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ผู้ อ่ืน และบริบทท่ีเก่ียวข้อง 
ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 354  มนุษย์กับสันตภิาพ          3(2-2-5) 
SWU 354  Man and Peace 
 ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัสนัตภิาพและการจดัการความขดัแย้งในชีวิตครอบครัว ชมุชน สงัคม 
ศกึษาหลกัสนัตธิรรมจากศาสนา ปรัชญา  ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม รวมถึงแนวคดิ
และการปฏิบตัขิองผู้ ท่ีมีอดุมการณ์  ท่ีเก่ียวกบัสนัตภิาพ และสนัตสิขุของมวลมนุษยชาต ิ 
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มศว 355  พุทธธรรม         3(2-2-5) 
SWU 355  Buddhism 
 ศกึษาภมูิปัญญาและกระบวนการคดิจากพทุธธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิต การพฒันา
คณุภาพชีวิตบนฐานพทุธธรรม   ทัง้ในเชิงวิทยาศาสตร์  ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสูก่าร
ด าเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินยัและสนัตสิขุ 
 
มศว 356  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา      3(2-2-5) 
SWU 356  Literature for Intellectual Powers 
 ศกึษาแนวคดิ คณุคา่ และสนุทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศกึษาในเชิงคดิ 
วิเคราะห์ท่ีก่อให้เกิดพลงัปัญญา พลงัจินตนาการ และพลงัในการด าเนินชีวิต อนัจะชว่ยพฒันาการด าเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบวินยัและอดุมการณ์  
 
มศว 357  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
SWU 357  Art and Creativity  
 ศกึษา ค้นคว้าเก่ียวกบัพลงัความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีก่อให้เกิดความงามและ
สนุทรียะในงานศลิปะนานา ประเภท ในบริบทวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อนัจะน าไปสูก่ารสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจ าวนั ทัง้นีโ้ดยใช้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
 
มศว 358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์      3(2-2-5) 
SWU 358  Music and Human Spirit 
 ศกึษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีท่ีกว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและร่วม
สมยัดนตรีตะวนัออกและตะวนัตก ดนตรีไทย ดนตรีพืน้บ้าน ดนตรีท่ีพฒันาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบท
ของวฒันธรรม ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 361  ประวัตศิาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม     3(2-2-5) 
SWU 361  History and Effects on Society 
 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูทางประวตัศิาสตร์  ประวตัศิาสตร์ไทยและประวตัศิาสตร์สากล  ท่ีพฒันา
จากกระบวนการคดิของมนษุย์ ประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนสงัคม ประวตัศิาสตร์การเมือง สงัคม 
เศรษฐกิจ ศลิปวฒันธรรม 
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มศว 362  มนุษย์กับอารยธรรม       3(2-2-5) 
SWU 362  Man and Civilization 
 ศกึษาและเปรียบเทียบวิวฒันาการอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ตัง้แตย่คุโบราณถึง
ปัจจบุนั  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดนิแดนตา่ง ๆ ซึง่มีผลตอ่
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของโลกปัจจบุนั  รวมทัง้การศกึษาในส่ วนท่ีเก่ียวกบั
อารยธรรมไทย    ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอารยธรรมโลก 
 
มศว 363  มนุษย์กับการเมือง        3(2-2-5) 
SWU 363  Man and Politics 
 ศกึษาธรรมชาตขิองสงัคมมนษุย์และสงัคมการเมือง  การจดัระเบียบทางการเมือง  องค์กรท่ีใช้
อ านาจการปกครอง  การรวมกลุม่ทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤตกิรรมและพลวตัทาง
การเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายท่ีมีความส าคญัตอ่
การด ารงชีวิตของมนษุย์ มนษุย์ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม 
  
มศว 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภวัิตน์      3(2-2-5) 
SWU 364   Economy in Globalization 
 ศกึษาพืน้ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาทและ
ความสมัพนัธ์ขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั 
 
มศว 365  หลักการจัดการสมัยใหม่       3(2-2-5) 
SWU 365  Principles of Modern Management 
 ศกึษาแนวคดิและหลกัการจดัการ ทฤษฎีการจดัการสมยัใหม ่แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการองค์กร 
การจดัการทรัพยากรขององค์กร  ประเดน็ตา่งๆท่ีนา่สนใจเก่ียวกบัแนวโน้มในการจดัการสมยัใหม ่การ
จดัการท่ีเก่ียวข้องกบัคน ภาวะผู้น า การพฒันาองค์กร และการพฒันาสงัคมท่ีก้าวหน้าและสนัตสิขุ 
 
มศว 366  จิตวิทยาสังคม        3(2-2-5) 
SWU 366  Social Psychology 
 ศกึษาจิตวิทยาพืน้ฐานทางชีววิทยาของพฤตกิรรมของมนษุย์ พฤตกิรรมสงัคม ตวัแปรตา่งๆทาง
สงัคมท่ีท าให้เกิดพฤตกิรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสงัคม  กระบวนการตา่งๆทาง
สงัคม เจตคต ิการรับรู้ทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ความก้าวร้าว พฤตกิรรมและบทบาททาง
เพศ และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางสงัคม  
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มศว 367  กฎหมายทั่วไป        3(2-2-5) 
SWU 367  Legal Studies 
 ศกึษาวิวฒันาการของกฎหมายลกัษณะของกฎหมายความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศีลธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดบัชัน้ และหมวดหมูข่องกฎหมาย  กฎหมายส าคญัท่ี
จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
มศว 371  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
SWU 371  Creativity, Innovation and Technology 

ศกึษาค้นคว้าและฝึกปฏิบตักิระบวนการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการตา่ง ๆ    
การจดัการภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีชมุชนซึง่เก่ี ยวข้องกบั
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศลิปหตัถกรรม ธุรกิจชมุชน ความสมัพนัธ์กบัชมุชนและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และ ส่ือท่ีหลากหลาย 
 
มศว 372  ภูมิปัญญาท้องถิ่น        3(2-2-5) 
SWU 372  Local Wisdom 
 ศกึษาและค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาชมุชน ภมูิปัญญา ท่ีเกิดจากกระบวนการคดิ      
การเรียนรู้ การพฒันาด้วยการกระท าและปฏิสมัพนัธ์ในชมุชน ภมูิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน 
ภมูิปัญญาในการอยูร่่วมกบัธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ภมูิปัญญาในการแสวงหาคณุคา่และตวัตนในความ
เป็นมนษุย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
มศว 373  ภูมิลักษณ์ชุมชน        3(2-2-5) 
SWU 373  Man and Community 

ศกึษาค้นคว้าเพ่ือพฒันาภมูิลกัษณ์ชมุชน ภมูิลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นท้องถ่ิน ลกัษณะเฉพาะ 
และความผสานสมัพนัธ์ในชมุชนในบริบทของพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ พืน้ท่ีทางวฒันธรรม และพืน้ท่ีทาง
ชาตพินัธุ์  บนฐานของคณุธรรม จริยธรรม และความดีงาม  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ี
หลากหลาย  
 
มศว 374  สัมมาชีพชุมชน        3(2-2-5) 
SWU 374  Ethical Careers for Community 
 ศกึษาค้นคว้าและพฒันาสมัมาชีพในชมุชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพท่ีเข้มแข็ง ปลกูฝัง สร้างส านกึ 
และสร้างความตระหนกัในศกัดิศ์รีชมุชน สมัมาชีพท่ีผกูพนัและเคารพในธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม สนัตสิขุ 
คณุความดี ศลิปวฒันธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
 

มศว 375  ธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการชุมชน     3(2-2-5) 
SWU 375  Good Governance in Community Management 
 ศกึษาค้นคว้า ปลกูฝังแนวคดิ และการปฏิบตัธิรรมาภิบาลการบริหารจดัการชมุชน บริหาร
จดัการบนความถกูต้องและนิตธิรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีสว่นร่วม การ
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รับผิดชอบตอ่บทบาทและหน้าท่ีเพ่ือกานพฒันาตนเอง ครอบครัว และชมุ ชนให้เข้มแข็งและยัง่ยืน  โดย
เน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

 2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ   

   2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
 
คม 100  เคมีทั่วไป 1         3(3-0-6) 
CH 100  General Chemistry I         

ปริมาณสมัพนัธ์ โครง สร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว  สารละลาย สมดลุเคมี กรด- เบส 
เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกลุ เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
 
คม 190  ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 1        1(0-2-1) 
CH 190  General Chemistry Laboratory I        
 การใช้อปุกรณ์พืน้ฐานทางเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบตักิาร และการทดลองท่ีสอดคล้อง
กบัเนือ้หาวิชา คม 100 
 
ชว 101  ชีววิทยา 1         3(3-0-6) 
CH 101  Biology I           
 ศกึษาหลกัการส าคญัของโครงสร้างและหน้าท่ี  องค์ประกอบของเซลล์  ทัง้โพรแคริโอตและยแูค
ริโอต  สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมและสารพนัธุกรรม  
การแบง่เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสตัว์ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อม และวิวฒันาการ 
 
ชว 191  ปฏิบัตกิารชีววิทยา 1        1(0-2-1) 
BI 191  Biology Laboratory I          

บรุพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 
ปฏิบตักิารชีววิทยาท่ีสอดคล้องกบัวิชา  ชว 101 
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ฟส 100  ฟิสิกส์ทั่วไป         3(3-0-6) 
PY 100  General Physics          

กลศาสตร์ของระบบอนภุาค  วตัถแุข็งเกร็ง  สมบตัขิองสสาร  กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและ
อณุหพลศาสตร์  คล่ืน  เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอนัตรกิริยาทางไฟฟ้า  สนามแมเ่หล็กและอนัตรกิริยา
ทางแมเ่หล็ก  สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าท่ีขึน้กบัเวลา  ฟิสิกส์ควอนตมั  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ฟส 180  ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทั่วไป       1(0-2-1) 
PY 180   General Physics Laboratory         
 ปฏิบตักิารในเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัวิชา ฟส 100 

คณ 113  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(3-0-6) 
MA 113  Mathematics for Health Sciences   

ดฟิเฟอเรนเชียลแคลคลูสั อินทิกรัลแคลคลูสั สมการดฟิเฟอเรนเชียลธรรมดาแบบอนัดบัท่ีหนึง่ 
และอนัดบัท่ีสอง สมการพาร์เชียลดฟิเฟอเรนเชียลแบบง่าย เวกเตอร์เชิงพีชคณิต และเวกเตอร์เชิง 
แคลคลูสั เมตริกซ์การประยกุต์ในวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

    2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาธารณสุข 

 พสธ101 
PPH 101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 
Human Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

 โครงสร้าง หน้าท่ี กลไกการท างาน การควบคมุอวยัวะและระบบตา่งๆ ของมนษุย์ การท างาน
ของระบบตา่งๆ ในภาวะปกติ ระบบผิวหนงั ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาทและอวยัวะ
สมัผสัพิเศษ ระบบฮอร์โมน ระบบภมูิคุ้มกนั ระบบหวัใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดนิ
อาหาร ระบบขบัปัสสาวะ และระบบสืบพนัธุ์  การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
 
พสธ 102 
PPH 102 

การสาธารณสุขเบือ้งต้น 
Introduction to Public Health 

2(2-0-4) 

ความเป็นมาและแนวคดิของการสาธารณสขุ ระบบบริการสาธารณสขุระดบัตา่งๆ ในประเทศ
ไทย และตา่งประเทศ   หลกัการและวิธีการด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัและควบคมุโรค 
การรักษาพยาบาล  การฟืน้ฟสูภาพ การดแูลสขุภาพแบบองค์รวมในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชน 
แนวคดิการสาธารณสขุมลูฐาน  ปัญหา สาเหต ุและแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสขุของประเทศ  
บทบาทของหนว่ยงานและองค์กรด้านสขุภาพ แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิการปฏิรูประบบสขุภาพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสขุ 
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พสธ 201 
PPH 201 

จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
Microbiology for Public Health 

2(1-2-3) 

จลุินทรีย์ชนิดตา่งๆ ท่ีท าให้เกิดโรค  คณุสมบตัท่ีิส าคญั รูปร่าง ลกัษณะ โครงสร้าง การเจริญ 
การท าให้เกิดโรค อาการส าคญั การตดิตอ่ การระบาดและการควบคมุป้องกนั  ความส าคญัของ
จลุินทรีย์ทางด้านอาหารและน า้ การน าจลุินทรีย์ไปใช้ประโยชน์  ภมูิคุ้มกนัของร่างกาย กลไกการ
ตอบสนองของร่างกายตอ่จลุินทรีย์และสิ่งแปลกปลอม 
 
พสธ 202 
PPH 202 

ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสุข 
Parasitology for Public Health 

2(1-2-3) 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรสิตและโฮสท์ การจ าแนกชนิดของปรสิตและโฮสท์ รูปร่าง ลกัษณะของ
ปรสิตแตล่ะชนิด วงจรชีวิต การสืบพนัธุ์ การตดิตอ่ การแพร่กระจายของปรสิตสูโ่ฮสท์ การท าให้เกิดโรค  
การวินิจฉยัโรคตดิเชือ้ปรสิตตา่งๆ แนวทางการควบคมุป้องกนัโรคตดิเชือ้ปรสิต  
 
พสธ 203 
PPH 203 

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1 
Professional English I 

2(1-2-3) 

หลกัไวยากรณ์พืน้ฐานเพ่ือการใช้ภาษาองักฤษในวิชาชีพ  การใช้ศพัท์เก่ียวกบัสขุภาพ ฝึกฟัง
และพดูเพ่ือส่ือสาร  ฝึกอา่นสิ่งพิมพ์และต าราภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ 
 
พสธ 301 
PPH 301 

ชีวสถติ ิ
Biostatistics 

2(2-0-4) 

 หลกัเบือ้งต้นและประโยชน์ของสถิตสิ าหรับประยกุต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ  วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมลู การแจกแจงความถ่ีของข้อมลู การน าเสนอข้อมลู   การวดัแนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลาง 

การวดัการกระจาย ความนา่จะเป็นและการแจกแจงความนา่จะเป็น การแจกแจงการสุม่ตวัอยา่งและ

การประมาณคา่ประชากร การทดสอบสมมตฐิาน การทดสอบความแตกตา่งของข้อมลูเชิงคณุภาพ การ

ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความสมัพนัธ์ การถดถอย

เชิงเส้น สถิตไิมอิ่งพารามิเตอร์ และการค านวณขนาดตวัอยา่ง  
 
พสธ 401 
PPH 401 

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2 
Professional English II 

2(1-2-3) 

ฝึกการใช้ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือสขุภาพ เน้นทกัษะการฟังและการพดูเพ่ือ
ส่ือสารอยา่งเป็นทางการ  ฝึกอา่นและเขียนค าแนะน าเก่ียวกบั สขุภาพ การอา่นงานวิจยัและบทความทาง
สขุภาพ 
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  2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 

พสธ 111 
PPH 111 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ประวตัคิวามเป็นมา ขอบเขต การให้บริการเก่ียวกบังาน อาชีวอนามยั  สาเหต ุ
อนัตรายจากโรค และพิษท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากก ารประกอบอาชีพ ความปลอดภยั การป้องกนั แก้ไขและ
ควบคมุอนัตราย โรคจากการประกอบอาชีพและอบุตัเิหต ุ

 
พสธ 112 
PPH 112 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health 

3(3-0-6) 

ความหมายของ อนามยัสิ่งแวดล้อม     ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมในทาง
นิเวศวิทยา    องค์ปร ะกอบตา่งๆ  ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของมนษุย์  การ
สขุาภิบาลท่ีพกัอาศยั  น า้ด่ืม น า้ใช้ การก าจดัและการควบคมุสิ่งปฏิกลู การควบคมุมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน า้และมลพิษทางเสียง การควบคมุแมลงและสตัว์น าโรค  

 
พสธ 211 
PPH 211 

สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral Science 

3(3-0-6) 

 แนวคดิหลกัของสขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์   ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมศาสตร์   

สขุศกึษา   สขุภาพ และสาธารณสขุ การวิเคราะห์พฤตกิรรมสขุภาพ กระบวนการเปล่ียนแปลงทาง

พฤตกิรรมสขุภาพของบคุคลและชมุชน การประยกุต์ทฤษฎีทางพฤตกิรรมศาสตร์ในงานสขุศกึษา ทฤษฎี

ทางพฤตกิรรมสขุภาพ รูปแบบของการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมสขุภาพ    กลวิธีการทางสขุศกึษา  

กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการด าเนินงานสขุศกึษา  บทบาทของนกัสขุศกึษาใน

กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมสขุภาพตามแนวคดิทางพฤตกิรรมศาสตร์   การประยกุต์ห ลกัการ

ประชาสมัพนัธ์ในงานสาธารณสขุ   

 
พสธ 212 
PPH 212 

โรคตดิเชือ้และโรคไร้เชือ้ 
Infectious and Non-infectious Diseases 

3(3-0-6) 

โรคตดิเชือ้และโรคไร้เชือ้ ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีส าคญั ในประเทศไทย  ลกัษณะอาการของ
โรค สาเหตขุองโรค การวินิจฉยัโรค  การรักษา  การระบาดของโรค การป้องกนัและควบคมุโรค การ
เปรียบเทียบสถานการณ์ของโรคตดิเชือ้และโรคไร้เชือ้ระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ  
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พสธ 213 
PPH 213 

การปฐมพยาบาล 
First Aid 

3(2-2-5) 

 การประเมินภาวะสขุภาพ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณีอบุตัเิหตแุละการเจ็บป่วยฉกุเฉิน
ก่อนน าสง่แพทย์  การชว่ยฟืน้คืนชีพ การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ  การเคล่ือนย้ายผู้ เจ็บป่วย การให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ยาเบือ้งต้น  ยาสามญัประจ าบ้าน และยาท่ีใช้บรรเทาอาการหรือรักษาโรค
เบือ้งต้น    

 
พสธ 311 
PPH 311 

วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

3(3-0-6) 

 แนวคดิและขอบเขตของวิท ยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกิดโรค แนวคดิเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์ทางสาเหต ุการวดัการเกิดโรค การปรับอตัรา การกระจายโรค  วิธี
การศกึษาทางวิทยาการระบาด  การสอบสวนการระบาดของโรค  การเฝ้าระวงัโรค  การคดักรองโรค 
วิทยาการระบาดโรคตดิเชือ้  วิทยาการระบาดสิ่งแ วดล้อมและโรคจากการประกอบอาชีพ วิทยาการ
ระบาดสงัคม การวินิจฉยัชมุชน  การประยกุต์วิทยาการระบาดเพ่ือการป้องกนัและควบคมุโรค 
 
พสธ 312 
PPH 312 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข 
Professional Ethical and Public Health Law 

3(3-0-6) 

ความหมาย  ความส าคญัของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสขุ คณุธรรมของผู้
ให้บริการด้านสขุภาพ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมาย  กฎหมายเก่ียวกบังานสาธารณสขุ งานอนามยั
สิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พระราชบญัญตัวิิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน  หลกั
กฎหมายในการปฏิบตังิานสาธารณสขุ 

 
พสธ 313 
PPH 313 

การบริหารงานสาธารณสุข 
Public Health Administration 

3(3-0-6) 

 แนวคดิ ทฤษฎี ทางการบริหารจดัการ   ความเป็นมาของการบริหารงานสาธารณสขุ หลกัการ
วางแผน การจดัองค์การ การควบคมุ การน า การบริหารคณุภาพ  การบริหารทรัพยากรมนษุย์  การ
บริหารการเงิน วสัด ุครุภณัฑ์ทาง สาธารณสขุ การใช้เคร่ืองมือ บริหาร ในการพฒันางานสาธารณสขุ  
แนวคดิการบริหารโครงการสาธารณสขุ ระบบสขุภาพ กฎหมาย พระราชบญัญตั ิพระราชก าหนด และ
กฎกระทรวงสาธารณสขุในการบริหารงานสาธารณสขุ  
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พสธ 314 
PPH 314 

การวิจัยทางสาธารณสุข 
Public Health Research 

3(2-2-5) 

 หลกัการและกระบวนการวิจยัเบือ้งต้น  ระเบียบวิธีการวิจยัแบบตา่งๆ  การทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดปัญหา วตัถปุระสงค์  สมมตฐิาน  ชนิดของตวัแปร  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  กรอบ
แนวความคดิการวิจยั  รูปแบบการวิจยั  การประยกุต์ใช้การวิจยัในงานสาธารณสขุ จรรยาบรรณของ
นกัวิจยั  การสร้างแ ละทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยัทางสาธารณสขุ  การรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์
ข้อมลู แปลความหมาย เขียนโครงร่างวิจยัและเขียนรายงานวิจยัทางสาธารณสขุ 
 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะวิชาเอก 

 2.3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

พสธ 221 
PPH 221 

การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน   
Community Public Health Development  

3(3-0-6) 

 ความหมาย ชนิด ลกัษณะ และองค์ประกอบของชมุชน วิถีชมุชน หลกัการด าเนินงาน
สาธารณสขุในชมุชน การเตรียมชมุชน การส ารวจ การท าแผนท่ีชมุชน แนวทางและขัน้ตอนในการ
ด าเนินงานเพ่ือพฒันาสาธารณสขุชมุชน ระบบบริการสขุภาพทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานสาธารณสขุในชมุชน บทบาทของนกัสาธารณสขุในการพฒันาสาธารณสขุชมุชน และ
แนวทางการประสานงานกบัองค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
พสธ 222 
PPH 222 

โภชนาการสาธารณสุข   
Public Health Nutrition 

2(2-0-4) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหาร ภาวะโภชนาการ  และภาวะสุ ขภาพ สารอาหาร ประเภทของ
อาหาร สารปรุงแตง่รสท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาวะโภชนาการ  ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาส าหรับภาวะ
โภชนาการตามวยัตา่งๆ   ตวัชีว้ดัเก่ียวกบัภาวะโภชนาการ  ปัญหาท่ีเกิดจากความบกพร่องและไมส่มดลุ
ทางโภชนาการ การใช้อาหารเพ่ือสนบัสนนุการรักษาและป้องกนัโรค  การก าห นดอาหารเพ่ือสง่เสริม
สขุภาพ  การแก้ปัญหาโภชนาการในท้องถ่ิน 

 
พสธ 223 
PPH 223 

การส่ือสารสุขภาพ   
Health Communication 

2(1-2-3) 

 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์  องค์ประกอบ กระบวนการส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์  บทบาท หน้าท่ีของการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่งานสาธารณสขุ  หลกัการ
ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ การน าหลกัการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์มาประยกุต์ใช้ในงาน
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สาธารณสขุ  การพดูในท่ีชมุชน การประยกุต์ใช้เทคนิคและส่ือตา่ง ๆ ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูขา่วสารทางสขุภาพ 
 
พสธ 224 
PPH 224 

การจัดองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ    
Health Related Organization and Community Network Management 

2(1-2-3) 

แนวคดิ ความหมาย ความส าคญัขององค์กรชมุชนและเครือขา่ย  รูปแบบของการเช่ือมประสาน
ขององค์กรชมุชนเป็นเครือขา่ยในลกัษณะตา่งๆ  แนวปฏิบตัใินการวิเคราะห์เครื อขา่ย การจดัตัง้ การ
บริหาร แนวทางพฒันาองค์กรและเครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  การ
ประยกุต์ใช้กระบวนการส่ือสาร ในการพฒันาเครือขา่ย ศกึษากรณีตวัอยา่งตา่งๆ ขององค์กรและ
เครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพ  และเครือขา่ยประชาสงัคม 
 
พสธ 225 
PPH 225 

ทันตสุขภาพ 
Dental Health 

2(1-2-3) 

โครงสร้างของชอ่งปาก ความผิดปกตขิองฟัน การเกิดโรค การควบคมุ และป้องกนัปัญหา
สขุภาพของชอ่งปากและฟัน  นิยามศพัท์และค าท่ีเก่ียวข้อง การตรวจชอ่งปากตามระบบเฝ้าระวงั  การ
ส ารวจพฤตกิรรมทนัตสขุภาพ หลกัการวินิจฉยัปัญหาทนัตสขุภาพของชมุชน  การเฝ้าระวงัทนัตสขุภาพ 
รูปแบบของการด าเนินงานทนัตสขุภาพในชมุชนและกลุม่เฉพาะ แผนงานทนัตสขุภาพระดบัตา่ง ๆ 
โครงสร้างหนว่ยงานทางทนัตสขุภาพ 
 
พสธ 226 
PPH 226 

สุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ       
Mental Health and Health Counseling 

2(1-2-3) 

ความหมายและพฒันาการทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอ่สขุภาพจิต การพฒันา
สขุภาพจิตของบคุคลตามวยั ครอบครัวและชมุชน การวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพจิต กระบวนการให้
ค าปรึกษา และจิตสงัคมบ าบดัเบือ้งต้น 
 
พสธ 321 
PPH 321 

การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม       
Holistic Health Promotion Approach      

2(1-2-3) 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาพ  การประเมินภาวะสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพ  กลวิธีใน
การสง่เสริมสขุภาพ  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ  การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ในแตล่ะวยั การจดัระบบ
บริการสาธารณสขุเชิงรุก  นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  การแพทย์ทางเลือก  นโยบาย
สาธารณสขุท่ีสนบัสนนุให้เกิดการสง่เสริมสขุภาพ แนวทางการสร้างคณุคา่และจิตส านกึในการสง่เสริม
สขุภาพโดยใช้หลกัประชาสงัคม และการประยกุต์ทฤษฎีในการสร้างเสริมสขุภาพ 
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พสธ 322 
PPH 322 

สุขภาพผู้สูงอายุ     
Health Aspects of Aging   

2(2-0-4) 

ทฤษฎีของการเปล่ียนแปลงสุขภาพทัง้ทางด้านร่างกายและสขุภาพจิตท่ีพบในผู้สงูอาย ุปัญหา 
วิธีป้องกนั ทฤษฎีของการยืดอายใุห้ยืนนานและมีสขุภาพท่ีดี การเตรียมพร้อมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
และสภาพแวดล้อม ท่ีอยูอ่าศยั ก่อนเข้าสูว่ยัผู้สงูอายุ การดแูลผู้สงูอายุ  
 
พสธ 323 
PPH 323 

เภสัชสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy 

3(3-0-6) 

ความหมายและความส าคญัของงานเภสชัสาธารณสขุ ระบบบริหารเภสชัสาธารณสขุ  
โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีขององค์กรด้านเภสชัสาธารณสขุ  การสนบัสนนุเภสชัสาธารณสขุ การ
บริหารคลงัและเวชภณัฑ์ นโยบายแหง่ชาตด้ิานยา  บญัชียาหลกัแหง่ชาต ิบญัชีรายการยาของสถาน
บริการ ปัญหาการใช้ยาและการสญูเสียด้านยา กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
พสธ 324 
PPH 324 

ภาวะผู้น าและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
Leadership and Community Participation 

2(1-2-3) 

 แนวคดิทฤษฎีผู้น า คณุลกัษณะ บทบาทหน้าท่ีและการใช้ภาวะผู้น าในการเสริมสร้างการมี
สว่นร่วมพฒันาสขุภาพชมุชนอยา่งมีคณุภาพ แนวคดิทฤษฎีการมีสว่นร่วม การสร้างชมุชนเข้มแข็ง  การ
จดัการความขดัแย้งในกลุม่และระหวา่งกลุม่ การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ การเข้ามามีสว่นร่วมการ
จดับริการสขุภาพในชมุชน และแนวทางการประสานงานกบัหนว่ยงานในชมุชน 
 
พสธ 325 
PPH 325 

อนามัยครอบครัว 
Family Health 

2(2-0-4) 

ชีวิตครอบครัวในสงัคมปัจจบุนั การเตรียมตวัเป็นพอ่แมท่ี่ดี การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีภายใน
ครอบครัว การเตรียมตวัก่อนแตง่งาน การดแูลสขุภาพของแมร่ะยะตัง้ครรภ์ การคลอด การดแูลสขุภาพ
ของแมร่ะยะหลงัคลอด และการดแูลสขุภาพของแม่ระยะให้นมลกู การดแูลเดก็แรกเกิด วยัก่อนเรียน 
จนถึงระยะวยัเรียน การเสริมสร้าง การดแูลและพฒันาสขุภาพของสมาชิกในครอบครัว การให้บริการ
ทางด้านแมแ่ละเดก็ และการวางแผนครอบครัว 
 
พสธ 326 
PPH 326 

การดูแลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน 
Basic Medical Care 

3(2-2-5) 

การคดักรองผู้ ป่วย การซกัประวตัแิละการตรวจร่างกาย การตรวจประเมินและบ าบดัโรค
เบือ้งต้น การดแูลให้ความชว่ยเหลือผู้ ป่วย และการสง่ตอ่ผู้ ป่วย 
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พสธ 327 
PPH 327 

ชุมชนภวัิตน์เพื่อการพึ่งตนเองทางสุขภาพ   
Localization for Self-reliance in Health 

2(2-0-4) 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง และปัญหาสขุภาพท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะชมุชน  แนวคดิการ
พึง่ตนเองทางสขุภาพ ระบบสขุภาพแบบพอเพียง  การสร้างชมุชนเข้มแข็งด้านสขุภาพ  การประยกุต์
แนวคดิการพึง่ตนเองทางสขุภาพและระบบสขุภาพแบบพอเพียงในระดบับคุคล ครอบครัว องค์กร และ
ชมุชน การศกึษาตวัแบบในชมุชนท้องถ่ินท่ีน าแน วคดิการพึง่ตนเองทางสขุภาพและระบบสขุภาพแบบ
พอเพียงไปใช้ 
 
พสธ 328 
PPH 328 

การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาสุขภาพท่ีย่ังยืน     
Knowledge Management for Sustainable Health Development 

2(1-2-3) 

 แนวคดิ ทฤษฎีการจดัการความรู้  กระบวนการพฒันาชมุชนให้เป็นสงัคมแหง่การ เรียนรู้   ฝึก
ปฏิบตัจิดัการองค์ความรู้ด้านสขุภาพ   การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสขุภาพในชมุชนและสงัคม   
การบริหารจดัการความรู้ด้านสขุภาพอยา่งเป็นระบบในการพฒันาสขุภาพท่ียัง่ยืน 
 
พสธ 329 
PPH 329 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับนักสาธารณสุข   
Local Administration for Public Health Personnel 

2(2-0-4) 

 ความหมายและความส าคญัของระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ  การจดัรูปแบบการปกครอง
และการบริหารราชการของประเทศ หลกัการและความส าคญัของการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  ระบบ
ราชการสว่นท้องถ่ิน การบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน การจดัระเบียบ บริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  การ
ด าเนินงานด้านสขุภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ความส าคญัของข้อก าหนดของท้องถ่ินในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสขุ กฎหมายบริหารราชการสว่นท้องถ่ินเก่ียวกบัการสาธารณสขุ 
 
พสธ 421 
PPH 421 

การฝึกปฏิบัตดิูแลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน 
Basic Medical Care Practicum 

2(0-4-2) 

ฝึกปฏิบตังิานด้านการคดักรองผู้ ป่วย การซกัประวตัแิละการตรวจร่างกาย การตรวจประเมิน
และบ าบดัโรคเบือ้งต้น การดแูลให้ความชว่ยเหลือผู้ ป่วยตามบทบาทหน้าท่ีของนกัสาธารณสขุชมุชน 
 
พสธ 422 
PPH 422 

การวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน     
Community Public Health Planning and Evaluation 

3(2-2-5) 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผนและประเมินผล แนวคดิ  หลกัการและกระบวนการวางแผน
และประเมินผลสาธารณสขุชมุชน  เคร่ืองมือในการส ารวจข้อมลูสาธารณสขุ การส ารวจข้อมลู
สาธารณสขุ  การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านสาธ ารณสขุชมุชน  การจดัล าดบัความส าคญัของ
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ปัญหา การวางแผนแมบ่ทชมุชนด้านสาธารณสขุ การเขียนโครงการ  หลกัการและแนวทางการปฏิบตัิ
ตามแผนงานโครงการ  การควบคมุก ากบังาน  การนิเทศ  และการประเมินผลแผนงานโครงการท่ี
เก่ียวข้องกบังานสาธารณสขุชมุชน 
 
พสธ 423 
PPH 423 

เทคโนโลยีสาธารณสุขและคอมพวิเตอร์ส าหรับสาธารณสุขชุมชน  
Public Health Technology and Computer for Community Public 
Health   

3(2-2-5) 

 หลกัการประยกุต์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการ จดัการข้อมลู
และระบบฐานข้อมลู  การวิเคราะห์ข้อมลูทางสาธารณสขุ การแปลผล การร ายงานผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แนวคดิเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและ
โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางสาธารณสขุ ระบบเครือขา่ยสารสนเทศทางสาธารณสขุ การสืบค้น
และเข้าถึงระบบเครือขา่ย สารสนเทศ ทางสาธารณสขุ ด้วยคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์เพ่ื อการพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางสาธารณสขุ 
 
พสธ 424 
PPH 424 

สัมมนาสาธารณสุขชุมชน  
Seminar in Community Public Health   

2(1-2-3) 

 ค้นคว้า และอภิปรายปัญหาสาธารณสขุท่ีส าคญัของประเทศ  สาเหตขุองปัญหา การ
เปล่ียนแปลงของชมุชน สงัคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี สง่ผลกระทบตอ่ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาสาธารณสขุชมุชน  แนวโน้มของปัญหาสาธารณสขุ  โดยใช้กระบวนการสมัมนา 
 
พสธ 425 
PPH 425 

การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
Independent Study in Public Health 

1(0-2-1) 

การด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนการวิจยัในประเดน็ปัญหาสาธารณสขุท่ีสนใจ การจดัท า
รายงานและน าเสนอผลการศกึษา 

 2.3.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 

พสธ 231 
PPH 231 

การสุขาภบิาลอาหารและความม่ันคงทางอาหาร   
Food Sanitation and Food Security 

2(1-2-3) 

หลกัการทางด้านสขุาภิบาลอาหารและความมัน่คงทางอาหาร  โรคและอนัตรายจากอาหาร
ปนเปือ้นทางเคมี ชีววิทยาและกายภาพ การสขุาภิบาลโรงฆา่สตัว์  ตลาดสด โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  
นมและผลิตภณัฑ์นม อาหารทะเล เนือ้สตัว์ สตัว์ปีก ผกัและผลไม้ การตรวจสอบทางห้องปฏิบตักิาร  การ
เฝ้าระวงัทางสขุาภิบาลอาหาร  การจดัการความปลอดภยัของอาหาร  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังาน
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สขุาภิบาลอาหาร  การจดัการและตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจ าหนา่ยอาหาร  การตรวจความสะอาด
ภาชนะและอปุกรณ์ในการปรุงอาหาร สขุวิทยาสว่นบคุคลของผู้สมัผสัอาหาร   
 
พสธ 232 
PPH 232 

การควบคุมมลพษิทางเสียงและเหตุร าคาญ   
Noise and Nuisance Control 

2(1-2-3) 

 ชนิดและสาเหตขุองการเกิดมลพิษทางเสียงแ ละเหตรุ าคาญ ผลกระทบทางเสียงท่ีเกินระดบั
มาตรฐานตอ่สขุภาพมนษุย์ มาตรการในการควบคมุเหตรุ าคาญจากเสียง ทัง้ด้านวิชาการและกฎหมาย 
รวมทัง้บทบาทท่ีเก่ียวข้อง การประเมินผลกระทบจากระดบัเสียง  เทคโนโลยีส าหรับการควบคมุมลพิษ
ทางเสียง  
 
พสธ 233 
PPH 233 

การควบคุมสัตว์ขาข้อและสัตว์ฟันแทะ   
Arthropod and Rodent Control 

2(2-0-4) 

ลกัษณะทางกีฏวิทยาของสตัว์ขาข้อ สตัว์ฟันแทะท่ีเป็นพาหะน าโรคท่ีมีความส าคญัในด้านการ
สาธารณสขุซึง่สามารถน าโรคมาสูม่นษุย์  ผลกระทบของแมลงและสตัว์น าโรคท่ีมีตอ่ปัญหาสขุภาพของ
ชมุชน มาตรการในการควบคมุสตัว์ขาข้อและสตัว์ฟันแทะท่ีเป็นพาหะน าโรค  
 
พสธ 234 
PPH 234 

การก าจัดและจัดการส่ิงปฏิกูล   
Waste Disposal and Management 

3(3-0-6) 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสขุภาพของบคุคลและชมุชน  ท่ีเกิดจากขยะและสิ่งปฏิกลูชนิดตา่ง  ๆ 
น า้โสโครก  สิ่งปฏิกลูของมนษุย์  แหลง่ท่ีมาของสิ่งปฏิกลู  คณุสมบตัขิองสิ่งปฏิกลู  การปรับปรุงคณุภาพ  
และวิธีการก าจดัขยะและสิ่งปฏิกลูชนิดตา่งๆ และการน ากลบัมาใช้ประโยชน์  
 
พสธ 235 
PPH 235 

พษิวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

2(2-0-4) 

หลกัของพิษวิทยา  ความเป็นมาของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  สารพิษในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นพิษ
ของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสารพิษท่ีได้รับกบัอาการตอบสนองตอ่สารพิษ  การดดูซมึ  การ
กระจาย  กลไกการเปล่ียนแปลงของสาร และการก าจดัสารพิษในร่างกาย  คณุสมบตัขิองสารพิษ 
อนัตรายท่ีใช้ในงานเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ยาฆา่แมลง  โลหะหนกั ก๊าซ สารละลาย  สารก่อมะเร็ง
และสารเคมีท่ีเป็นมลพิษทางอากาศ ทางดนิ และทางน า้ วิธีป้องกนัควบคมุและการจดัการสารพิษ 
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พสธ 236 
PPH 236 

การจัดหาและการสุขาภบิาลน า้ดื่มน า้ใช้  
Water Supply and Sanitation 

2(2-0-4) 

ความส าคญัของการจดัหาน า้สะอาด  คณุสมบตัแิละมาตรฐานของน า้ด่ืมน า้ใช้  แหลง่น า้และ
การจัดการน า้ในชมุชน  วิธีการผลิตและขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพน า้  ระบบการบริการน า้ในชมุชน  
การเฝ้าระวงั คณุภาพน า้ และการสขุาภิบาลน า้ด่ืม น า้ใช้ 
 
พสธ 331 
PPH 331 

การจัดการขยะมูลฝอย 
Solid Waste Management 

3(2-2-5) 

หลกัการจดัการ ชนิด ปริมาณ องค์ประกอบและลกัษณะของขยะทางห้องปฏิบตักิาร การเก็บ
ขนขยะ สถานีขนถ่ายขยะ การแปลงรูปขยะ และการก าจดัขยะ การน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ นโยบาย
และกฎหมายในการจดัการขยะ 
 
พสธ 332 
PPH 332 

การควบคุมมลภาวะทางอากาศ   
Air Pollution Control 

3(2-2-5) 

ความหมายของมลพิษทางอากาศ  แหลง่ก าเนิด  การแพร่กระจายขอ งมลพิษทางอากาศ  
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ่สขุภาพและสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีในการควบคมุมลพิษทางอากาศ  
การป้องกนัและควบคมุ หลกัการและวิธีการประเมินคณุภาพอากาศด้านอตุนุิยมวิทยา การเก็บตวัอยา่ง
และการวิเคราะห์มลพิษอากาศ 

 
พสธ 333 
PPH 333 

การวิเคราะห์น า้และน า้เสีย  
Water and Wastewater Analysis 

3(2-2-5) 

 หลกัการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คณุภาพของน า้และน า้เสีย ลกัษณะสมบตัขิองน า้และน า้
เสีย การเก็บและการรักษาสภาพตวัอยา่งน า้ การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์พืน้ฐาน ปฏิบตักิารวิเคราะห์
คณุภาพน า้และน า้เสียทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพทางห้องปฏิบตักิาร  
 
พสธ 334 
PPH 334 

การควบคุมมลพษิอากาศในอุตสาหกรรม 
Industrial Air Pollution Control 

3(2-2-5) 

หลกัการในการป้องกนัและควบคมุมลพิษทางอากาศในอตุสาหกรรม มาตรฐานคณุภาพอากาศ
จากแหลง่ก าเนิด  การระบายอากาศ เทคนิคการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์มลพิษทา งอากาศจาก
ปลอ่ง การควบคมุคณุภาพในการตรวจวิเคราะห์และข้อมลูการตรวจวดัมลพิษทางอากาศ  การออกแบบ
ควบคมุ ตรวจสอบแก้ไข บ ารุงรักษาระบบบ าบดัและก าจดัมลพิษทางอากาศประเภทตา่งๆ  ระบบบ าบดั
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มลพิษทางอากาศชนิดอนภุาค  ระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ  ระบบบ าบดัและก าจดั
กลิ่น การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจดัการและควบคมุมลพิษทางอากาศ 
 
พสธ 335 
PPH 335 

การก าจัดขยะอันตรายและกากอุตสาหกรรม  
Industrial and Hazardous Waste Disposal 

2(2-0-4) 

 สาเหตกุารเกิดขยะอนัตรายจากครัวเรือนและท่ีมาจากโรงงานอตุสาหกรรม  แหลง่ท่ีมา ชนิด 
ปริมาณ คณุสมบัตขิองขยะท่ีเกิดขึน้ การจดัเก็บ การรวบรวม การขนถ่าย และขนสง่ไปยงัสถานท่ีก าจดั 
การก าจดัขยะอนัตรายและกากอตุสาหกรรม ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
พสธ 336 
PPH 336 

การประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม   
Environmental and Health Risk Assessment  

3(3-0-6) 

หลกัการและเทคนิคการประเมินความเส่ียง  การบง่ชีอ้นัตราย การประเมินการสมัผสั การ
ประเมินปริมาณการรับสมัผสัและการตอบสนอง การพรรณนาความเส่ียง การจดัการความเส่ียงและการ
ส่ือสารความเส่ียง การวางแผนและการจดัท ารายงานวิเคราะห์ความเส่ียง กรณีศกึษาการประเมินความ
เส่ียงด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
พสธ 337 
PPH 337 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด   
Environmental Management and Clean Technology  

3(3-0-6) 

หลกัการจดัการสิ่งแวดล้อม การวางแผนงานอนามยัสิ่งแวดล้อมในชมุชน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานสากลด้านคณุภาพและการจดัท ามาตรฐาน  ISO 9000 และ ISO 14000 ส าหรับอตุสาหกรรม 
การจดัการด้านเทคโนโลยีสะอาด การปรับปรุงวตัถดุบิ กระบวนการและผลผลิตเพ่ือ การใช้ทรัพยากร
อยา่งคุ้มคา่ การประเมินการใช้พลงังาน การประเมินการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก บทบาทหน้าท่ีของ
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ การส่ือสารความเส่ียงกบัชมุชน การ
ก าหนดนโยบายและการจดัท าแผนปฏิบตักิาร  เศรษฐศาสตร์ในการควบคมุทางสิ่งแวดล้อม  
 
พสธ 431 
PPH 431 

การจัดการน า้เสียในอุตสาหกรรม  
Industrial Wastewater Management  

3(3-0-6) 

แนวคดิและวิธีการในการจดัการน า้เสีย กระบวนการบ าบดัน า้เสียแบบตา่งๆ  การป้องกนัมลพิษ
ทางน า้และการผลิตท่ีสะอาดเพ่ือลดน า้เสีย หลกัการการเฝ้าระวงัและตรวจวดัน า้เสียจากอตุสาหกรรม
แบบตอ่เน่ือง การออกแบบระบบ การควบคมุ  การตรวจสอบแก้ไข การบ ารุงรักษาระบบรวบรวมน า้เสีย
และระบบบ าบดัน า้เสีย การก าจดัธาตอุาหาร การบ าบดัและก าจัดสลดัจ์  การน าน า้กลบัมาใช้ใหม่  
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พสธ 432 
PPH 432 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
Environmental and Health Impact Assessment 

3(3-0-6) 

หลกัการในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ท่ีมีผลตอ่มนษุย์  
แผนงาน นโยบาย และการบริหารจดัการในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาศยัความร่วมมือของชมุชนใน
ระดบัตา่งๆ แนวทางการก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ การ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินโครงการ  การมีสว่นร่วมของชมุชนในการ
ประเมินผลกระทบ 
 
พสธ 433 
PPH 433 

การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
Environmental Surveillance 

2(1-2-3) 

ความรู้พืน้ฐาน ความส าคญั ของการเฝ้าระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม  คณุภาพน า้ คณุภาพอากาศ   
มลพิษทางเสียง และสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การแปลผลเพ่ือ
หาแนวทางปรับปรุงคณุภาพสิ่งแวด ล้อม  การฝึกปฏิบตัเิพ่ือสร้างทกัษะในการเฝ้าระวงัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 
พสธ 434 
PPH 434 

การศึกษาอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   
Independent Study in Environmental Health 

1(0-2-1) 

 ปฏิบตังิานวิจยัท่ีสนใจในประเดน็ปัญหาทางด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม   เสนอโครงการ การ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการวิจยั การจดัท ารายงานพร้อมทัง้น าเสนอผลการวิจยั 
 
พสธ 435 
PPH 435 

สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
Seminar in Environmental Health 

2(1-2-3) 

การจดัสมัมนาอนามยัสิ่งแวดล้อมจากข้อมลูพืน้ฐานจากการศกึษากรณีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ท่ีพบในปัจจบุนั และแนวโน้มของปัญหาในอนาคต  จดัท าข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไขปัญหา  น าเสนอ
และอภิปราย โดยใช้กระบวนการสมัมนา 
 

2.3.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

พสธ 241 
PPH 241 

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  
Industrial Safety  

3(3-0-6) 

 หลกัการจดัการความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม การ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั การ
จดัท ามาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน ความปลอดภยัในการท างานในสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงตอ่
อนัตราย การท างานเก่ียวกบัสารเคมี  การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ปัญหาและสาเหตกุารเกิดอบุตัเิหตุ
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และโรคจากการท างาน  การวิเคราะห์และสอบสวนการเกิดอบุัตเิหต ุการวิเคราะห์ความสญูเสียและการ
รายงานอบุตัเิหต ุ เทคนิคความปลอดภยัในการท างาน  การปรับปรุงสถานท่ีท างาน การบ ารุงรักษาเพ่ือ
ความปลอดภยั การจดัท าแผนงานโครงการความปลอดภยั กิจกรรมสง่เสริมความปลอดภยัในการ
ท างาน 
 
พสธ 242 
PPH 242 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขัน้มูลฐาน  
Fundamental of Industrial Hygiene  

3(2-2-5) 

แนวคดิเบือ้งต้นของงานด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม หลกัการตระหนกัอนัตราย หลกัการ
ประเมินอนัตรายและหลกัการควบคมุอนัตราย ปัจจยัสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมีและการย
ศาสตร์ในสถานท่ีท างานท่ีก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ปฏิบตังิ านในโรงงานอตุสาหกรรมและอาชีพอ่ืนๆ การ
ใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   กิจกรรมท่ีสง่เสริมงานทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 
พสธ 243 
 
PPH 243 

หลักการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม  
Principles of Engineering for Occupational Health, Safety and 
Environment 

3(2-2-5) 

 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัวิศวกรรม   ระบบหนว่ยวดัทางวิศวกรรม  เทอร์โมไดนามิกส์  กลศาสตร์
ของไหล  การวางผงัอาคารโรงงาน การประยกุต์ใช้ในงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
การศกึษาดงูานและวิเคราะห์การประยกุต์ใช้หลกัการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อม 
 
พสธ 244 
PPH 244 

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย  
Industrial Process and Hazards 

2(1-2-3) 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักรรมวิธีการผลิต วตัถดุบิ ผลิตภณัฑ์และมลพิ ษของสถานประกอบ
กิจการ เหมืองแร่ เหมืองหิน ก่อสร้ าง ขนสง่ ป๊ัมก๊ าซ ป๊ัมน า้มนั อตุสาหกรรมการผลิต  สถานประกอบ
กิจการท่ีมีการใช้แรงงานท่ีเส่ียงตอ่อนัตรายจากการท างาน  ปัญหาและอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จาก
กรรมวิธีการผลิต การเสนอแนะมาตรการป้องกนัแก้ไข การศกึษาดงูานกรรมวิธีการผลิตของสถาน
ประกอบกิจการประเภทตา่งๆ 
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พสธ 341 
PPH 341 

พษิวิทยาอาชีวอนามัย  
Occupational Toxicology 

3(3-0-6) 

 ประวตัขิองพิษวิทยา ความหมายและความส าคญัของพิษวิทยา การดดูซมึสารพิษเข้าสูร่่างกาย 
ลกัษณะและกลไกการเกิดพิษ  การเปล่ียนแปลงสารพิษในร่างกาย  การก าจดัสารพิษออกจากร่างกาย 
สารพิษกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   สารเคมีท่ีเป็นพิษในอตุสาหกรรมและการเกษตร  การ
ประเมินสารพิษในร่างกาย ดชันีสารพิษในตวัอยา่งสิ่งสง่ตรวจ   
 
พสธ 342 
PPH 342 

อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มูลฐาน  
Fundamental of Occupational Medicine 

3(3-0-6) 

 แนวคดิด้านอาชีวเวชศาสตร์ การตรวจสขุภาพพนกัง านและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สิ่งคกุคามท่ี
เป็นสาเหตขุองโรคจากการประกอบอาชีพ  โรคท่ีเกิดขึน้ตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจาก
การท างาน   อาการและอาการแสดงทางคลินิก  หลกัการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น  ความรู้ในการป้องกนัโรค
จากการประกอบอาชีพ  กิจกรรมสง่เสริมและรป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ 
 
พสธ 343 
PPH 343 

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
Industrial Hygiene Sampling and Analysis  

3(2-2-5) 

 เทคนิค วิธีการตรวจวดัและการสุม่เก็บตวัอยา่งทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม การใช้เคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บตวัอยา่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเก็บตวัอยา่งมลพิษ
อากาศ ฝุ่ นละอองและอนภุาคในอากาศ การวิเคราะห์เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมทางสขุศาสตร์
อตุสาหกรรม การแปลผลและการรายงานผลสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
 
พสธ 344 
PPH 344 

การยศาสตร์  
Ergonomics       

2(1-2-3) 

 ความหมายของการยศาสตร์ ประวตัคิวามเป็นมา ปรัชญาของการยศาสตร์ ปัจจยัทางการย
ศาสตร์  พืน้ฐานสรีรวิทยาการท างาน สมรรถภาพทางกาย ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมการท างานของ
คนท างาน หลกัการพืน้ฐานทางด้านการยศาสตร์  ขนาดสดัสว่นของร่างกายและทา่ทางการท างาน 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัเคร่ืองจกัร  การออกแบบลกัษณะและวิธีการท างานให้เหมาะสมกบัร่างกาย
และจิตใจ  การเคล่ือนย้ายวสัด ุการใช้แรงของกล้ามเนือ้  การปวดเม่ือยกล้ามเนือ้จากการท างาน วิธีการ
บง่ชีแ้ละวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์ การประยกุต์การยศาสตร์เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างาน 
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พสธ 345 
PPH 345 

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  
Industrial Safety Engineering 

3(2-2-5) 

แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน ความหมายของวิศวกรรม ความปลอดภยั  
หลกัความปลอดภยัในการท างานทัว่ไป หลกัความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบั เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรกล ภาชนะรับแรงดนั หม้อน า้ อปุกรณ์เคล่ือนย้ายวสัดุ  การฝึกวิเคราะห์ พืน้ท่ีเส่ียงอนัตรายสงู  
สาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหตุ  การก าหนดแนวทางใน การป้องกนัและควบคมุอบุตัเิหตจุากการท างานโดย
วิธีทางวิศวกรรม การศกึษาดงูานการประยกุต์วิศวกรรมความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 
 
พสธ 346 
PPH 346 

การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม  
Industrial Ventilation   

2(2-0-4) 

 ลกัษณะทัว่ไปของบรรยากาศการท างานในโรงงานอตุสาหกรรม  หลกัการ วิธีการปฏิบตั ิในการ
ควบคมุอนัตรายท่ีเกิดจาก สารเคมี ฝุ่ นละออง ไอ ควนั ความร้อน การระบายอากาศแบบทัว่ไปและการ
ระบายอากาศแบบเฉพาะท่ี หลกัการออกแบบการระบายอากาศบริเวณท่ีมีอนัตรายจากมลพิษภายใน
โรงงานอตุสาหกรรม  การตรวจวดัและประเมินระดบัอนัตราย  การบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ 
คณุภาพอากาศภายในอาคาร การทดสอบประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ การตรวจวดัมลพิษทาง
อากาศจากปลอ่ง 
 
พสธ 347 
PPH 347 

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 Occupational Health, Safety and Environment Legislation 

2(2-0-4) 

 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายและการใช้กฎหมาย หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการออก
กฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประ เทศไทย  กฎหมายและ
มาตรฐานงานอาชีวอนามยัในประเทศไทยและในตา่งประเทศ  กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง พระราชบญัญตัิ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน  
พระราชบญัญตัโิรงงาน พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ   พระราชบญัญตัิ
กองทนุเงินทดแทน  พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม รวมทัง้กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและข้อก าหนด
ท่ีเก่ียวข้องทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   
 
พสธ 348 
PPH 348 

ปฏิบัตงิานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
Industrial Hygiene and Safety Practice 

2(0-4-2) 

การน าหลกัและทฤษฎีทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมไปฝึกปฏิบตัใินสถานท่ีท างาน การอธิบาย
ลกัษณะ การประเมินความเส่ียงและการจดัล าดบัความส าคญัของการเก็บตวัอยา่ง การเก็บและ
วิเคราะห์ตวัอยา่ง การแปลผลข้อมลู การเสนอแนะและรายงานผล การจดัท าตารางเวลาการประเมินซ า้ 
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พสธ 349 
PPH 349 

จติวิทยาอุตสาหกรรม  
Industrial Psychology    

2(2-0-4) 

 ความหมายของจิตวิทยาอตุสาหกรรม พฤตกิรรมมนษุย์ในกลุม่องค์กรและการท างาน
อตุสาหกรรม ปัจจยัในสถานท่ีท างานท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรม พฤตกิรรมการจดัการ การวางแผน การผลิต 
การส่ือสาร การจ าหนา่ย  การให้บริการ  การให้ค าปรึ กษา แรงจงูใจในการท างาน  การพฒันาบคุลากร 
การฝึกอบรม การนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หลกัการบริหารงานบคุคล  การ
ประเมินผลบคุคล  มนษุยสมัพนัธ์ในสถานประกอบการ การใช้หลกัจิตวิทยา ในการ ประสานความ
ร่วมมือระหวา่งผู้ป ฏิบตังิาน หวัหน้างาน และเจ้าของสถานประก อบการ  จิตวิทยาในการท างานท่ี
เก่ียวข้องกบัการยศาสตร์ 
 
พสธ 441 
PPH 441 

สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Seminar in Occupational Health and Safety   

2(1-2-3) 

 รูปแบบและวิธีการจดัสมัมนา  องค์ประกอบในการจดัสมัมนา การปฏิบตักิารสมัมนา  การ
วิเคราะห์ปัญหาด้านอาชีว อนามยัและความปลอดภยั โดยบรูณาการความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบตั ิ  การค้นหาสาเหต ุ จดัท าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา  การตดิตามพฒันาองค์ความรู้และ
ความเคล่ือนไหวในวงการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  น าเสนอและอภิปรายโดยใช้กระบวนการ
สมัมนา น าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 
พสธ 442 
PPH 442 

การประเมินและการจัดการความเส่ียงทางอุตสาหกรรม  
Industrial Risk Assessment and Management 

2(2-0-4) 

 แนวคดิเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง การจ าแนกประเภทกิจกรรมของงาน เทคนิคและ
หลกัการประเมินความเส่ียง เกณฑ์การบง่ ชีอ้นัตราย การวิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินผลและ
จดัล าดบัความเส่ียง การบริหารจดัการความเส่ียง ศกึษากรณีตวัอยา่งการประเมินความเส่ียง การ
เตรียมแผนปฏิบตักิารควบคมุความเส่ียง รายงานวิเคราะห์ความเส่ียงจากอนัตรายในการท างาน  และ
การประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพ 
 
พสธ 443 
PPH 443 

การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและสารเคมีร่ัวไหล  
Chemical and Fire Prevention and Control 

2(1-2-3) 

  สาเหตแุละชนิดของการเกิดอคัคีภยั  การป้องกนัก่อนเกิดอคัคีภยั  ระบบป้องกนัอคัคีภยั เทคนิค
และวิธีการควบคมุอคัคีภยั กฎหมายเก่ียวกบัอคัคีภยั แผนการป้องกนั อคัคีภยั การจดัองค์กรระงบั
อคัคีภยั การซ้อมอพยพหนีไฟ เทคนิคในการดบัเพลิง ประเภทของสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายจากศนูย์ข้อมลู



 62 

วตัถอุนัตรายและเคมีภณัฑ์  ความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ีเก็บสารเคมี  หลกัการ
เลือกใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลส าหรับสารเคมี 
 
พสธ 444 
PPH 444 

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
Occupational Health and Safety Administrations 

2(2-0-4) 

 ความส าคญัของการบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   องค์กรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
งานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   ระบบการจดัการอาชีวอนามยัใ นตา่งประเทศและในประเทศไทย  
การบริหารความปลอดภยั ในการควบคมุความสญูเสีย  พฤตกิรรมมนษุย์กบัความปลอดภยั  การสร้าง
แรงจงูใจและการส่ือสารเพ่ือความปลอดภยั  การจดัการระบบสารสนเทศความปลอดภยั  แนวทางการ
สง่เสริมความปลอดภยัในการท างาน 
 
พสธ 445 
PPH 445 

มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Standard for Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

 หลกัการ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบและแก้ไข และการขอการรับรองใน ระบบ
มาตรฐานอตุสาหกรรม  ระบบคณุภาพมาตรฐานสากล ระบบจดัการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
ระบบมาตรฐานความปลอดภยั กฎหมายท่ี เก่ียวกบัมาตรฐานอตุสาหกรรมและมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ  

 
พสธ 446 
PPH 446 

การศึกษาอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Independent Study in Occupational Health and Safety 

1(0-2-1) 

ด าเนินโครงงานวิจยัด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ภายใต้ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา การตรวจเอกสาร การวางแผนโครงงานวิจยั การด าเนินงาน การอภิปรายและสรุปผล การเขียน
รายงานและการน าเสนอ 

     2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 2.4.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขชุมชน 

พสธ 361 
PPH 361 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health 

2(1-2-3) 

 หลกัการออกก าลงักายและการสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพ การประเมินสมรรถภาพ
ภาพทางกาย  การออกแบบกิจกรรมการออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัสมรรถภาพทางกาย เพศ วยั  
และภาวะความเจ็บป่วย  การเลือกใช้อปุกรณ์และสภาพแวดล้อมในการออกก าลงักาย การป้องกนัการ
บาดเจ็บจากการออกก าลงักาย  การฝึกทกัษะเป็นผู้น าการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  
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พสธ 362 
PPH 362 

เพศศึกษา 
Sex Education 

2(2-0-4) 

แนวคดิเก่ียวกบัเพศศกึษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่เจตคตใินเร่ืองเพศ  พฒันาการทางเพศ  การ
ปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์  ปัญหาและผลกระทบท่ี เกิดจากการมี
เพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน  พฤตกิรรมเส่ียงท่ีอาจน าไปสูก่ารมีเพศสมัพนัธ์  โรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ การ
ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร คา่นิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 
 
พสธ 363 
PPH 363 

พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม   
Group Dynamics and Teamwork 

2(1-2-3) 

พฤตกิรรมกลุม่ พฒันาการของกลุม่ในลกัษณะตา่งๆ สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่กลุม่   การคล้อย
ตามกลุม่ การเปล่ียนเจตคติของกลุม่ การส่ือสารภายในกลุม่  รูปแบบของการท างานเป็นทีม  ความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัของกลุม่ และปัจจยัท่ีสง่เสริมการท างานเป็นทีม 
 
พสธ 364 
PPH 364 

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ     
Public Policy for Health   

2(2-0-4) 

ความหมาย  แนวคดิ และท่ีมาของนโยบายสาธารณะ แนวทางและหลกัการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ  ความสมัพนัธ์และผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอ่สขุภาพ เทคนิค วิธีการและ
รูปแบบการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสขุภาพในประเทศไทยและตา่งประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบ 

 
พสธ 365 
PPH 365 

การตลาดเชิงสังคมเพื่อสุขภาพ      
Social Marketing for Health  

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคญัของสขุภาพชมุชน สิ่งแวดล้อมและการตลาด วตัถปุระสงค์และ
องค์ประกอบของการจดัการทางการตลาดท่ีค านงึถึงสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพชมุชน  การสร้างความ
พงึพอใจระหวา่งผู้ผลิตและผู้บริโภค การวิเคราะห์กลยทุธ์ และโอกาสทางการตลาดจากปัญหา สขุภาพ  
การใช้แนวทางการตลาดเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หลกัการด าเนินธุรกิจ และการลงทนุ
อยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม การประยกุต์ใช้กลยทุธ์และเคร่ื องมือทางการตลาดเพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมสขุภาพในสงัคมท่ีดี  
 
พสธ 366 
PPH 366 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ   
Health Economics     

2(1-2-3) 

ความหมาย  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  อปุสงค์และอปุทานทางด้านสาธารณสขุของประชาชน 
การประยกุต์หลกัเศรษฐศาสตร์เพ่ือชว่ยในการตดัสิน ใจท่ีเหมาะสมในการจดัสรรทรัพยากรด้าน
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การแพทย์และสาธารณสขุ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุ  การวิเคราะห์พฤตกิรรมของ
ผู้ รับบริการและผู้ให้บริการสาธารณสขุ  บทบาทภาครัฐท่ีสง่ผลตอ่การให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสขุของประเทศไทย  นโยบายและรูปแบบการสร้างหลกัการประกั นสขุภาพ   การประเมิน
แผนงานและโครงการด้านสาธารณสขุด้วยแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 
 
พสธ 367 
PPH 367 

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข    
Public Health Information System 

2(1-2-3) 

แหลง่ท่ีมาของข้อมลูระบบขา่วสารสาธารณสขุ  ระบบการบนัทกึข้อมลู ระบบการส่ือสารข้อมลู
สาธารณสขุในระดบัต่ างๆ  การเก็บรวบรวมข้อมลู ส าหรับ ใช้ในการวางแผน งานสาธารณสขุ การ
ตรวจสอบ การรายงานและน าเสนอข้อมลู 
 
พสธ 368 
PPH 368 

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ      
Thai Lifestyle and Wisdom for Health 

2(1-2-3) 

 องค์ความรู้จากภมูิปัญญาไทยเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ การศกึ ษาวิถีชีวิตคนไทยจากภมูิ
ปัญญาไทยท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพทกุภมูิภาค   
 
พสธ 369 
PPH 369 

ประชากรศาสตร์  
Demography  

2(2-0-4) 

ประวตัคิวามเป็นมาของประชากรศาสตร์ แหลง่ท่ีมาของข้อมลูประชากร  ทฤษฎีประชากร  
องค์ประกอบตา่ง ๆ ของประชากร การกระจายและการขยายตวัของประชากร ภ าวะการเจริญพนัธุ์  
ภาวะการตาย การย้ายถ่ิน รวมทัง้ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง  การศกึษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางประชากรศาสตร์ 
 
พสธ 370 
PPH 370 

สุขภาพผู้บริโภค   
Consumer Health 

2(2-0-4) 

ปัญหาและปัจจยัท่ีเก่ียวข้ องตอ่การสง่เสริมการบริโภคอาหาร ในสภาวะแวดล้อมตา่ งๆ บทบาท
ของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคของประชาชน ข้อเสนอแนะกลวิธีการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม การ
ตระหนกัถึงความปลอดภยัและคณุคา่ในอาหารตอ่สขุภาพ  การเลือกซือ้สิ่งตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนั 
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พสธ 371 
PPH 371 

การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข    
System Management in Public Health Organization 

2(2-0-4) 

แนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ กลยทุธ์  และวิธีการในการจดัการเชิงระบบของหนว่ยงานสาธารณสขุ  
ภายใต้ปรัชญาของการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ  การกระจายอ านาจใน
สงัคมยคุโลกาภิวตัน์  ระบบงานบริหาร งาน วิชาการ  และงานบริการสาธารณสขุ ทัง้ในและนอก
หนว่ยงานสาธารณสขุ  วิธีการพฒันาทรัพยากรบคุคลท่ีปฏิบตังิานในหนว่ยงานสาธารณสขุ  การจดัการ
ระบบงานของหนว่ยงานสาธารณสขุให้ตอบสนองตอ่ปัญหา 
 
พสธ 372 
PPH 372 

ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ  
 Life Skill and Health Crisis 

2(2-0-4) 

แนวคดิ หลกัการพฒันาทกัษะชีวิตขององค์การอนามยัโลก การป้องกนัและแก้ปัญหาวิกฤต
สขุภาพ การศกึษาและวิเคราะห์วิกฤตสขุภาพด้านตา่งๆ ท่ีเป็นปรากฏการณ์ส าคญัทางสงัคม พฤตกิรรม
เส่ียงทางเพศ สิ่งเสพตดิ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสภาวะแวดล้อม 

 
พสธ 373 
PPH 373 

การจัดฝึกอบรมทางสุขภาพ     
Training in Health 

2(1-2-3) 

หลกัการ ความจ าเป็นของการฝึกอบรมทางสขุภาพ   รูปแบบของการฝึกอบรม  เทคนิควิธีการ
และขัน้ตอนในการฝึกอบรม การสมัมนา การประชมุเชิงปฏิบตักิาร  การประชมุทางวิชาการอ่ืนๆ  ทาง
สขุภาพ  การส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม การเขียนโคร งการและสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม
ทางสขุภาพ การเป็นพิธีกร และผู้ประสานงานในการฝึกอบรม การด าเนินการจดัฝึกอบรมและ
ประเมินผลการจดัฝึกอบรมทางสขุภาพ  

 
2.4.2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

พสธ 374 
PPH 374 

กฏหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม   
Environmental Health Law 

2(2-0-4) 

ความหมาย  แนวคดิ ความส าคญั ท่ีมาของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายทางสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  มลพิษทางน า้  ทางอากาศ  เสียง  ความสัน่สะเทือน กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย  วตัถอุนัตราย มาตรการเสริมในการป้องกนัและรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อม ความรับผิดทางแพง่ องค์กรและเจ้าหน้าท่ีในการสง่เสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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พสธ 375 
PPH 375 

การบ าบัดสารมลพษิทางชีวภาพ  
Bioremediation 

2(1-2-3) 

 ปัญหาการปนเปือ้นของสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แหลง่ท่ีมาของสารมลพิษ หลกัการและ
วิธีการในการบ าบดัสารมลพิษโดยใช้จลุิ นทรีย์และพืช กลไกในการบ าบดัสารมลพิษ เทคโนโลยีการ
บ าบดัสารมลพิษ ศกึษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพในวารสาร
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิการวิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอ  
 
พสธ 376 
PPH 376 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม 
Natural Environmental and Culture Heritage Conservation 

2(1-2-3) 

 ความส าคญัของการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละมรดกทางวฒันธรรม ประเภทของธรรมชาตแิละ
มรดกทางวฒันธรรมท่ีควรแก่การอนรัุกษ์ สภาพปัจจบุนัของการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละมรดกทาง
วฒันธรรม นโยบายและแผนการเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิ ละมรดกทางวฒันธรรม ปัญหาและ
อปุสรรคในการอนรัุกษ์ แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้  
 
 2.4.3 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

พสธ 377 
PPH 377 

การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน      
Health Promotion at Work    

2(1-2-3) 

  แนวคดิและหลกัการด้านการสง่เสริมสขุภาพในการท างาน   พฤตกิรรมเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลตอ่
สขุภาพ  การปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมในการท างาน   กิจกรรมท่ีสง่เสริมสขุภาพ  หลกัการบริโภค
อาหาร  วิธีการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีเหมาะสมกบัเพศ วยั และอาชีพ  การสร้างจิตส านกึของการ
สง่เสริมสขุภาพ 

 
พสธ 378 
PPH 378 

การบริหารเพ่ือควบคุมการสูญเสียและการเพิ่มผลผลิต 
Loss Control Management and Productivity Improvement 

2(2-0-4) 

 องค์ประกอบ การบริหารจดัการ และเทคนิคการควบคมุการสญูเสีย และการเพิ่มผลผลิตใน
กระบวนการหรือขัน้ตอนในการผลิตการท างานในองค์การสถานประกอบการและโรงงานอตุสาหกรรม   

  
พสธ 379 
PPH 379 

โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม  
Occupational Diseases and Control 

2(2-0-4) 

 สาเหตกุารเกิดโรคท่ีเกิดเน่ืองจากการท างาน กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะ
แวดล้อมท่ีเป็นอนัตราย ผลเสียท่ีเกิดตอ่สขุภาพอนามยัทัง้ทางร่างก ายและจิตใจ ขัน้ตอนการพิสจูน์โรคท่ี
เกิดเน่ืองจากการท างาน  การป้องกนัและควบคมุการเกิดโรคท่ีเกิดเน่ืองจากการท างาน  
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   3. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

พสธ 451 
PPH 451 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Field Experience 

3(0-9-0) 

การฝึกปฏิบตังิานในวิชาชีพสาธารณสขุในสถา นประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
วิชาเอกท่ีศกึษา เป็นเวลา  1 ภาคการศกึษา  ไมน้่อยกวา่ 16 สปัดาห์   ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศ
ของสาขาวิชาร่วมกบัท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย    นิสิตวิชาเอก
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัจะต้องฝึกปร ะสบการณ์วิชาชีพเน้นทางด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
1 * ผศ.ดร.ทรงพล   

ตอ่น ี

ประกาศนียบตัรพยาบาลและ
ผดงุครรภ์,  2530 
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์),  
2533 
ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร์),  
2556 
กศ.ม.(สขุศกึษา),  2539 
วท.ม.(ชีวสถิต)ิ,  2541      
ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน),  
2545 

วิทยาลยัพยาบาลบ าราศนราดรู 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.สรัญญา  
วนัจรารัตต์ 

ประกาศนียบตัรการพยาบาล
และผดงุครรภ์, 2529 
ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร์), 
2544 
ส.ม. (อนามยัสิง่แวดล้อม),  
2547 
Ph.D. (Environmental 
Sciences) , 2557 

วิทยาลยัพยาบาลสระบรีุ 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
University of Pune, India 

xxxxxxxxxxxxx 

3* อ.ดร.อนงค์  หาญสกลุ ประกาศนียบตัรพยาบาลและ 
ผดงุครรภ์,  2537 
ส.บ.(บริหารงาน
สาธารณสขุ),2544 
ส.บ.(อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั),  2554 
ส.ม.(อนามยัสิง่แวดล้อม), 
2546 
ปร.ด.(สาธารณสขุศาสตร์), 
2553 

วิทยาลยัพยาบาลสระบรีุ 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

หมายเหต ุ * อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4 * อ.ดร.จิราวรรณ   

ตอฤทธ์ิ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อม), 2549 
วท.ม. (สขุาภิบาล
สิง่แวดล้อม), 2552 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
2558 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ 

xxxxxxxxxxxxx 

5* อ.นรุตตม์  สหนาวิน วท.บ.(อนามยัสิง่แวดล้อม), 
2548 
ส.บ.(อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั), 2554 
วท.ม.(สขุาภิบาลสิง่แวดล้อม), 
2551 

มหาวิทยาลยับรูพา 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

6 อ.ดร.พนิตา  ค าภษูา วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สขุาภิบาล),  2550 
ปร.ด.(ปรสติวิทยา),  2554 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
7 * อ.ดร.ทรัพย์สตรี   

แสนทวีสขุ 
                            

 

วท.บ.(สขุศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภยั),  2549 
ศ.ม.(ประชากรศาสตร์),  2551 
ส.ด.(สาธารณสขุศาสตร์),2556 

มหาวิทยาลยับรูพา 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

8 * อ.นิต  หาญประเทศ 
  

วท.บ. (อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั), 2548 
วท.ม.(สขุศาสตร์
อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภยั) , 2550 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

9 อ.ปรัชญ์   
อินทรศกัดิ์สทิธ์ิ 
  

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สขุาภิบาล), 2548 
ส.บ. (อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั), 2551 
วท.ม. (สขุาภิบาล
สิง่แวดล้อม), 2551 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

หมายเหต ุ * อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  
ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ทรงพล  ตอ่น ี ประกาศนียบตัรพยาบาลและ
ผดงุครรภ์,  2530 
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์),  
2533 
ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร์),  
2556 
กศ.ม.(สขุศกึษา),  2539 
วท.ม.(ชีวสถิต)ิ,  2541      
ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน),  
2545 

วิทยาลยัพยาบาลบ าราศนราดรู 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร. สรัญญา  
วนัจรารัตต์ 

ประกาศนียบตัรการพยาบาล
และผดงุครรภ์, 2529 
ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร์), 
2544 
ส.ม. (อนามยัสิง่แวดล้อม),  
2547 
Ph.D. (Environmental 
Sciences) , 2557 

วิทยาลยัพยาบาลสระบรีุ 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
University of Pune, India 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.จิราวรรณ   
ตอฤทธ์ิ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อม), 2549 
วท.ม. (สขุาภิบาล
สิง่แวดล้อม), 2552 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
2558 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.พนิตา  ค าภษูา วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สขุาภิบาล),  2550 
ปร.ด.(ปรสติวิทยา),  2554 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.ทรัพย์สตรี   
แสนทวีสขุ 
                            

 

วท.บ.(สขุศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภยั),  2549 
ศ.ม.(ประชากรศาสตร์),  2551 
ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร์),  
2556 

มหาวิทยาลยับรูพา 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 



 71 

ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

6 อ.ดร.อนงค์  หาญสกลุ ประกาศนียบตัรพยาบาลและ 
ผดงุครรภ์,  2537 
ส.บ.(บริหารงาน
สาธารณสขุ),2544 
ส.บ.(อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั),  2554 
ส.ม.(อนามยัสิง่แวดล้อม), 
2546 
ปร.ด.(สาธารณสขุศาสตร์), 
2553 

วิทยาลยัพยาบาลสระบรีุ 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

7 อ.นรุตตม์  สหนาวิน วท.บ.(อนามยัสิง่แวดล้อม), 
2548 
ส.บ.(อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั), 2554 
วท.ม.(สขุาภิบาลสิง่แวดล้อม), 
2551 

มหาวิทยาลยับรูพา 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

8 อ.ปรัชญ์  อินทร
ศกัดิ์สทิธ์ิ 
  

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สขุาภิบาล), 2548 
ส.บ. (อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั), 2551 
วท.ม. (สขุาภิบาล
สิง่แวดล้อม), 2551 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

9 อ.นิต  หาญประเทศ 
 

วท.บ. (อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั), 2548 
วท.ม.(สขุศาสตร์
อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภยั) , 2550 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 
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 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒแิละสาขาวิชา 
1 อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ ไชยเฉลิม ปร.ด. (ชีววิทยา) 
2 อาจารย์ ดร.ปริญญา  จิตรอร่าม ส.บ. วท.ม.(สขุศกึษา)  

กศ.ด. (การศกึษาตลอดชีวิตและการพฒันา
มนษุย์) 

3 ดร.ศริาพร  งามแสง วท.ม. (สขุศกึษา)  
ปร.ด. (วิจยั วดัผล และสถิตกิารศกึษา) 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพทิพย์  ธีรเวชญาณ วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)  
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

5 รองศาสตราจารย์โรจน์  คณุเอนก วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) 

6 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุางค์  
เตชะบญุเสริมศกัดิ ์

วท.ม. (อนามยัครอบครัว)  
ปร.ด. (อายศุาสตร์เขตร้อน) 

7 อาจารย์สธีุรา  อินทเจริญศานต์ วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา 
8 อาจารย์อารุณ  เกตสุาคร วท.บ.(สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั)   

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยั) 
9 อาจารย์ล าพงึ  วอนอก วท.ม. (ระบาดวิทยา) 
10 รองศาสตราจารย์จฑุามาศ  เทพชยัศรี วท.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 

วท.ม. (จลุชีววิทยา)  
11 รองศาสตราจารย์วิชยั  พฤกษ์ธาราธิกลุ วศ.บ. (เคร่ืองกล)   

วท.ม. (สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภยั) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 การจดัให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพเป็นเวลา  

1 ภาคการศกึษา  ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกบัท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการ

หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย  เพ่ือพฒันานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบั

การท างาน  โดยนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา พสธ 451  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

 นิสิตท่ีจะลงทะเบียนในรายวิชา พสธ 451  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องผา่นการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน ในชัน้ปีท่ี 1-3 ไมน้่อยกวา่ 180 ชัว่โมง แบง่เป็น 

 -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน ในวิชาเอกท่ีศกึษา ในชัน้ปีท่ี 1 ไมน้่อยกวา่ 

30 ชัว่โมง 

 -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน ในวิชาเอกท่ีศกึษา ในชัน้ปีท่ี 2 ไมน้่อยกวา่ 

60 ชัว่โมง 

 -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามยัชมุชน

ผสมผสาน ในชัน้ปีท่ี 3 ไมน้่อยกวา่ 90 ชัว่โมง 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
    4.1.1 ปฏิบตัตินอยา่งมีคณุคา่ คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต รักษาวินยั ตรงตอ่เวลา 
และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง งาน และสงัคม รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน 
ตระหนกัในคณุคา่และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์  เคารพกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และปฏิบตัติาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
    4.1.2 มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ความรู้ ทางด้านสาธารณสขุ 
กระบวนการวิจยั และสาขาท่ีเก่ียวข้อง สามารถวิเคราะห์   ประเมินผลกระทบ จดัการและควบคมุปัจจยั
ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพอนามยั โดยบรูณาการองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง  
    4.1.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสขุภาพในระดบั บคุคล ครอบครัว กลุม่ และชมุชนได้อยา่ง
เป็นองค์รวม วางแผนพฒันาสขุภาพเป็นองค์รวม อยา่งบรูณาการและตอ่เน่ือง รวมทัง้สามารถวิเคราะห์ 
บรูณาการองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องและประยกุต์อยา่งเป็นระบบ  รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พฒันางานวิชาการและวิชาชีพ 
    4.1.4 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน มี
คณุลกัษณะของภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  

 4.1.5 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมลู แปลความหมายข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและ
คณุภาพ 
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 4.1.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า  เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
ข้อมลู และเลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม  รวมทัง้สามารถส่ือสารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้การพดู การฟัง การอา่น และการเขียน 
   4.1.7 สามารถตรวจประเมิน ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค 
การควบคมุโรค การบ าบดัโรคเบือ้งต้น และการฟืน้ฟสูขุภาพ ตาม พรบ.วิชาชีพฯ มาตรา 3 

   4.1.8 สามารถประเมินสถานการณ์ วินิจฉยั วางแผนงานโครงการสขุภาพ ปฏิบตัติามแผน ตดิตาม

และประเมินผล   

   4.1.9 สามารถปฏิบตัทิกัษะทางวิชาชีพเพ่ือแก้ปัญหาสขุภาพ โดยประยกุต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม 

 
4.2 ช่วงเวลา  
 

   4.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุระหวา่งภาคเรียน โดยเร่ิมตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 2 ของชัน้ปี
ท่ี 1 จนถึงภาคเรียนท่ี 1 ของชัน้ปีท่ี 4  
   4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในภาคการศกึษาท่ี 2 ของ
ชัน้ปีท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 

  4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุระหวา่งภาคเรียน จดัให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 120 ชัว่โมง   
  4.3.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จดัให้ฝึกประสบการณ์ใน
ภาคสนาม 1 ภาคเรียนเตม็เวลา ในภาคการศกึษาท่ี 2 ของชัน้ปีท่ี 4 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เพ่ือให้นิสิตทกุคนได้เรียนรู้กระบวนการท าวิจยั ดงันัน้ในแตล่ะวิชาเอกจงึก าหนดให้นิสิตต้อง
เรียนในราวิชา การศกึษาอิสระ (Independent Study) โดยนิสิตแตล่ะคนต้องฝึกประสบการณ์การท า
วิจยั โดยแบง่นิสิตออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน โดยมีอาจารย์ในแตล่ะวิชาเอกเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
หลกัของโครงการวิจยั นิสิตจะต้องมีการส ารวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดหวัข้อวิจยั จากนัน้
ต้องเขียนโครงร่างวิจยัประกอบด้วย บทน า การทบทวนวรรณกรรม และระเบียบวิธีการวิจยั  นิสิตจะต้อง
น าเสนอโครงร่างวิจยัผา่นการเห็นชอบของอาจารย์ประจ ารายวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยัก่อนเร่ิมท า
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การวิจยั  และเม่ือท าการวิจยัเสร็จแล้วจะต้องน าเสนอผลการศกึษา  รวมทัง้จดัท าเลม่รายงานวิจยัฉบบั
สมบรูณ์ เสนอตอ่อาจารย์ประจ ารายวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยั    

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน ตระหนกัในคณุคา่และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์  
5.2.2 ปฏิบตัติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสขุ 
5.2.3 มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ความรู้  ทางด้านสาธารณสขุ และสาขาท่ี

เก่ียวข้อง 
5.2.4 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจยัและวิทยาการท่ีทนัสมยัตอ่การเปล่ียนแปลงของประเทศ

และสงัคม 
5.2.5 มีความรู้ความเข้าใจข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์  สาธารณสขุศาสตร์ อนามยัสิ่งแวดล้อม 

และด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ  
5.2.6 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ และคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมลู แปลความหมายข้อมลูทัง้

เชิงปริมาณและคณุภาพ รวมทัง้เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออยา่งเหมาะสม 
5.2.7 สามารถส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้การพดู การฟัง การอา่น และการเขียน 

5.3 ช่วงเวลา  
         นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศกึษาอิสระ ในชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 1 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

   5.5.1 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิจยัทางสาธารณสขุ ชีวสถิต ิวิชาพืน้ฐานทาง

สาธารณสขุ รวมทัง้รายวิชาในวิชาเอกท่ีศกึษา  
   5.5.2 ในการท าวิจยันัน้นิสิตจะ มีอาจารย์ในแตล่ะวิชาเอกเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัของโครงการวิจยั 
โดยนิสิตจะต้องมีการส ารวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดหวั ข้อวิจยั จากนัน้ต้องเขียนโครงร่าง
วิจยัประกอบด้วย บทน า การทบทวนวรรณกรรม และระเบียบวิธีการวิจยั   
   5.5.3 นิสิตจะต้องน าเสนอโครงร่างวิจยัผา่นการเห็นชอบของอาจารย์ประจ ารายวิชา และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิจยัก่อนเร่ิมท าการวิจยั  และเม่ือท าการวิจยัเสร็จแล้วจะต้องน าเสนอ ผลการศกึษา รวมทัง้จดัท า
เลม่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ เสนอตอ่อาจารย์ประจ ารายวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยั    
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
  5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจยั  
  5.6.2 ประเมินผลจากการน าเสนอโครงร่างวิจยั และน าเสนอผลการวิจยั   
  5.6.3 ประเมินผลจากเลม่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์  
  5.6.4 อาจารย์ประจ ารายวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยั ร่วมกนัประเมินงานวิจยัของนิสิตตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  
  5.6.5 นิสิตประเมินผลความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของตนเอง   

 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

ก. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   

อัตลักษณ์นิสิต มศว กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 
ใฝ่รู้ตลอดชีวิด  คิดเป็นท าเป็น  หนกัเอาเบาสู้   
รู้กาละเทศะ  เป่ียมจิตส านกึสาธารณะ  มี
ทกัษะสือ่สาร  ออ่นน้อมถ่อมตน  งามด้วย
บคุลกิ  พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอตัลกัษณ์ทัง้ 9 ประการในการเรียนการสอนทกุรายวิชา โดย
อธิบายให้นิสติเข้าใจความหมายและความส าคญัของอตัลกัษณ์ทัง้ 9  ซึง่มี
ความเช่ือมโยงกบัการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต จดักิจกรรมทัง้ใน
และนอกชัน้เรียนอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้นิสติมีโอกาสฝึกฝนและพฒันาตนเอง
ให้มีอตัลกัษณ์ทัง้ 9 และให้นิสติอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่การเรียนใน
แตล่ะรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสติให้พฒันาอตัลกัษณ์ในด้านใดบ้าง  พร้อม
ยกตวัอยา่งการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและประโยชน์ที่ได้รับ 

 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคณุธรรม ตระหนกัในคณุคา่ของศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและประชาคม
นานาชาต ิ
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต มีความ
ซื่อสตัย์สจุริต และ
มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

-สอดแทรกเนือ้หาในมิติทางคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
การเรียนการสอนทกุรายวิชา 
-ใช้กรณีศกึษา และมอบหมายงานให้นิสติ
ฝึกน าหลกัธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

-มีกิจกรรมนอกหลกัสตูรที่สง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

-ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสั ตย์ในการท า
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายที่แสดงถึง
การคิด วิเคราะห์ และการเลอืกใช้หลกัธรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหาตา่งๆ และการพฒันา
ตนเอง 
-ประเมินจากการมีสว่นร่วมของนิสติในกิจกรรม
นอกหลกัสตูรที่มีการจดัขึน้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.มีจิตสาธารณะ 
เสยีสละเพื่อ
สว่นรวม 

-ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพื่อสว่นรวมจาก
กรณีศกึษาบคุคลตวัอยา่งที่ได้รับการยกยอ่ง
ในสงัคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตส านกึ
สาธารณะ 
-ให้นิสติฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม
เสยีสละเพื่อสว่นรวม เช่น โครงการจิตอาสา 
เพื่อปลกูฝังจิตส านกึสาธารณะ 
-ให้นิสติเขียน รายงานความรู้สกึที่มีตอ่การ
ท ากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให้
ตระหนกัถึงความสขุที่เกิดจากการให้ 

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย  และสงัเกต
จากพฤติกรรมการมี สว่นร่วม การวางแผน การ
ปฏิบตัิ และการน าเสนอผลงาน 
-ประเมินจากความภาคภมูิใจของนิสติที่ได้ท า
ประโยชน์ให้สงัคม 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

3. รับผิดชอบ
ตนเอง ผู้อื่น สงัคม 
และสิง่แวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ 
กระท าของตนเองตอ่ตนเอง ผู้อื่น สังคมและ
สิง่แวดล้อม โดยใช้กรณีศกึษา และ
มอบหมายงานรายบคุคล/งานกลุม่ 

-ประเมินความรับผิดชอบตอ่ตนเองจากคณุภาพ
รายงานรายบคุคล 
-ประเมินความรับผิดชอบตอ่ผู้อื่นจากการท า
รายงานกลุม่ และจากผลการประเมินกนัเองของ
นิสติในกลุม่ 
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
-ประเมินความรั บผิดชอบ ตอ่สงัคม และ
สิง่แวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นในชัน้เรียน และพฒันาการทางความคิด
และพฤติกรรมของนิสติ 

4. มีวินยั ตรงตอ่
เวลา เคารพกฎ 
ระเบียบขององค์กร
และสงัคม 

-ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้นิสติมี
คา่นิยมพืน้ฐานท่ีถกูต้อง 
-ชีแ้จงกฎระเบียบแล ะแนวปฏิบตัิในการ
เรียนการสอนให้ชดัเจนในทกุรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน การตรงตอ่
เวลาในการเข้าชัน้เรียน การสง่รายงานตามเวลา
ที่ก าหนด การแตง่กาย และการปฏิบตัิตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั 

5. ตระหนกัใน
คณุคา่ของ
ศิลปวฒันธรรมทัง้
ของไทยและ
ประชาคม
นานาชาติ 

-มีรายวิชาที่สง่เสริมให้นิสติมีแนวคิด
ทางด้านสนุทรียศาสตร์ และตระหนกัใน
คณุคา่ของศิลปวฒันธรรมที่มีตอ่การ
ด ารงชีวิต โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ทัง้ในและนอกเวลาเรียน และ
ให้ท ารายงานแสดง ความคิดเห็นทัง้
รายบคุคลและงานกลุม่ 
-สอดแทรกเนือ้หาในด้านศิลปวฒันธร รม
และประเพณีที่ดีงามทัง้ของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอนทกุรายวิชา 

-ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายที่แสดงถึงการ
น าแนวคิดทางสนุทรียศาสตร์ /ศิลปวฒันธรรมมา
ใช้ และการอภิปรายในชัน้เรียน 

-สงัเกตจากการประพฤติตนอยูใ่นประเพณีและ
วฒันธรรมที่ดีงามของไทย  
-สงัเกตจากการรู้ เทา่ทนั สามารถปรับตวัและ
เลอืกรับวฒันธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้ 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

 



 78 

2.2  ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และ
สงัคม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีความรอบรู้
อยา่งกว้างขวาง มี
โลกทศัน์กว้างไกล 
และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

-จดัหลกัสตูรให้มีรายวิชาบงัคบัท่ีครอบคลมุ
ความรู้ในสาขาตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวาง โดย
จดัการเรียนการสอนในลกัษณะบรูณาการ  
และมีรายวิชาเลอืกที่หลากหลายเพื่อให้
นิสติมีโอกาสเลอืกเรียนได้ตามความสนใจ 

-มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสบืค้นข้อมลู
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบตัิในทกุรายวิชา 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึง
การคิด /วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติม โดย
อาศยัข้อมลู/หลกัความรู้จากแหลง่ที่นา่เช่ือถือมา
ประกอบได้อยา่งเหมาะสมและมีจรรยาบ รรณใน
การอ้างอิง 
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

2.มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ธรรมชาติของ
ตนเอง รู้เทา่ทนั
การเปลีย่นแปลง
และด ารงชีวิต
อยา่งมีความสขุ
ทา่มกลางกระแส
โลกาภิวตัน์ 

-ให้เรียนรู้หลกัธรรมที่ส าคญัในการ
ด ารงชีวิต โดยใช้หนงัสอืและกรณีศกึษา 
-ให้ท ากิจกรรม Who am I เพื่อให้เข้าใจ /
ทราบท่ีมาของลกัษณะนิสยั /วิเคราะห์ข้อดี
ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตัง้เป้าหมายใน
การพฒันาตนเอง 
-มอบหมายงานให้นิสติฝึกน าหลกัธรรมมา
ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึง
การคิด /วิเคราะห์ และการเลอืกใช้หลกัธร รมที่
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 

-ประเมินจากพฒันาการด้านความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

3.มีความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อนมนษุย์/ 
สงัคมทัง้ไทยและ
นานาชาต/ิ
กฏหมายใน
ชีวิตประจ าวนั และ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สงัคม 

-ให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุย์/สงัคมไทย
และนานาชาติเพื่อให้นิสติเข้าใจพฤติกรรม
ของมนษุย์ในการอยูร่่วมกนั และกฏหมายที่
เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั รวมทัง้แนะน า
แหลง่อ้างอิงให้นิสติค้นคว้าเพิ่มเติม 
-ให้นิสติเรียนรู้การด ารงชีวิตในสงัคมอยา่งมี
คณุคา่จากกรณีศกึษา 
-มอบหมายงานกลุม่ให้นิสติวิเคราะห์ปัญหา
สงัคมและน าสนอแนวทางแก้ไขอยา่ง
สร้างสรรค์ 
-อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นในชัน้
เรียน 

-ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่นร่วม การ
วางแผน การปฎิบตัิ และการน าเสนอผลงาน 

-ประเมินจากคณุภาพงานท่ีแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปั ญหาสงัคมโดยเร่ิมจาก
ตนเอง 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
 

 
 
 
 
 



 79 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4.มีความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการมี
ความสมัพนัธ์ที่
ถกูต้องกบั
ธรรมชาติแวดล้อม 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผลกระทบ
ของพฤติกรรมของมนษุย์ตอ่สิง่แวดล้อม 
โดยใช้กรณีศกึษา เพื่อให้ตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการมีความสมัพนัธ์ที่ถกูต้องกบั
สิง่แวดล้อม 

-มอบหมายงาน ให้นิสติฝึกวิเคราะห์ ปัญหา
สิง่แวดล้อม อภิปรายหาสาเหตแุละวิธี
แก้ปัญหาโดยเร่ิ มจากการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของนิสติเอง และน าเสนอในชัน้
เรียน 

-ประเมินจากคณุภาพงานท่ีมอบหมาย 

-ประเมินจากกความรับผิดชอบในการท ารายงาน
รายบคุคล และการท างานกลุม่ 

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

-สงัเกตจากการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในการ
บริโภค 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

5.มีความรู้พืน้ฐาน
และทกัษะในการ
ด ารงชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง  

-ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบั
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
-มอบหมายงานกลุม่ให้นิสติสบืค้น
กรณีศกึษามาอภิปรายในชัน้เรียน 

-มอบหมายงานรายบคุคลให้นิสติฝึกคิดและ
น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ในการ
ด ารงชีวิต 

-ประเมินจากรายงานท่ีแสดงให้เห็นวา่นิสติได้น า
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  และสามารถเลอืกสรรความรู้ใน
ศาสตร์ตา่งๆ ในกระแสหลกัมาบรูณาการใช้อยา่ง
รู้เทา่ทนั  
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอยา่งมีเหตผุล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็น
อยา่งด ี
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.เป็นผู้ใฝ่รู้ และมี
วิจารณญาณใน
การเลอืกรับข้อมลู
ขา่วสาร 

-สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในทกุ
รายวิชา 
-ให้นิสติฝึกใช้หลกักาลามสตูรในการ
พิจารณาเลอืกรับข้อมลูขา่วสาร 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึง
การค้นหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่องและมี
วิจารณญาณในการเลอืก รับข้อมลูขา่วสารโดยใช้
หลกักาลามสตูร 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
2.สามารถคิด
อยา่งมีเหตผุลและ
เป็นระบบ 

-ให้นิสติฝึกคิดวิเคราะห์ /หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลกัธรรม เช่น อริยสจั โยนิโส
มนสกิาร  
-น าเสน อและอภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นในชัน้เรียน  

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึง
การคิดอยา่งมีเหตผุลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.สามารถ
เช่ือมโยงความรู้สู่
การใช้ประโยชน์
เพื่อพฒันา
คณุภาพชีวิตของ
ตนเอง และสงัคม
ในทกุมิติได้อยา่ง
สมดลุ  

-ใช้ตวัอยา่งที่ดีเป็นกรณีศกึษาเพื่อให้นิสติ
ได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขอยา่งเป็นระบบโดยอาศยัความรู้
แบบบรูณาการ 
-ก าหนดประเด็นปัญหาสงัคมที่เป็นประเด็น
สาธารณะเพื่อฝึกให้นิสติรู้จกัใช้ความรู้ใน
การวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อพฒันา
คณุภาพชีวิตของตนเอง และสงัคมในทกุ
มิติได้อยา่งสมดลุ 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายที่แสดงถึง
การน าข้อมลูความรู้ที่ถกูต้องมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

-สงัเกตพฒันาการในด้านตา่งๆจากพฤติกรรมการ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่ และการแสดงความ
คิดเห็นในชัน้เรียน 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  : สามารถติดตอ่สือ่สารและด ารงตน
อยูร่่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้เป็นอยา่งดี 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.ใช้ภาษาในการ
ติดตอ่สือ่สารและ
สร้างความสมัพนัธ์
กบัผู้อื่นได้เป็น
อยา่งดี 

-มีรายวิชาที่พฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาตา่งประเทศ เพื่อให้นิสติได้ฝึก ใช้
ภาษาในการติดตอ่สือ่ สารและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี 
-ใช้กรณีศกึษาเป็นตวัอยา่งเพื่อให้นิสติ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการสือ่สารท่ีดีและไมด่ี 

-ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายและการมี
สว่นร่วมในชัน้เรียน 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

2.สามารถปรับตวั
ท างานร่วมกบัผู้อื่น
ทัง้ในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุม่ 

-มอบหมายกิจกรรมกลุม่ในทกุรายวิชาเพื่อ
ฝึกให้นิสติรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น รับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุม่ 
สามารถแสดงจดุยืนของตนเอง และค้นหา
ทางออกร่วมกนัได้ 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่ แสดงถึง
ความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบตัิ และ
แก้ปัญหา  
-สงัเกตจากพฒันาการด้านความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

-ประเมินจากผลการประเมินกนัเองของนิสติในกลุม่ 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
3.การอยูร่่วมกบั
ผู้อื่นอยา่งสนัติสขุ 

-ใช้กรณีศกึษาปัญหาความขดั แย้งเพื่อให้
นิสติได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบท่ีมีตอ่สงัคม 

-เลอืกปัญหาสงัคมที่เป็นประเด็นสาธารณะ
ให้นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชัน้เรียน เปิดรับ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสทิธิของ
ผู้อื่น  พยายามเข้าใจและยอมรับความ
แตกตา่งทางความคิดของแตล่ะบคุคล 

-ประเมินจากการมีสว่น ร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์ในชัน้เรียน และการยอมรับ
เหตผุลของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกตา่ง  
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
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2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

-มีรายวิชาที่ฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข
โดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

-สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขใน
รายวิชาตา่ง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขอยา่งตอ่เนื่อง 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
 

2. มีทกัษะการ
สือ่สารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อยา่ง
ถกูต้องและ
เหมาะสม 

-มีรายวิชาที่พฒันาทกัษะการสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
-สอดแทรกทกัษะการ สือ่สาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฏหมาย และจรรยาบรรณ ที่
เก่ียวข้องในทกุรายวิชา 
-ฝึกนิสติให้รู้จกัวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคลองค์กรและสงัคม 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสือ่สารอยา่งรู้เทา่ทนั 
และมีจรรยาบรรณ  
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

3. สามารถแสวงหา
ความรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความส าคญัของ
แหลง่ข้อมลูประเภทตา่งๆ ทัง้แหลง่ความรู้ ทัง้ที่
เป็นสือ่เอกสาร/ สือ่อิเลก็ทรอนิคส์/บคุคลตา่งๆ 
-แนะน าวิธีการเรียนรู้ /การสบืค้นข้อมลูโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบตัิในทกุ
รายวิชา 
-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝีกทกัษะในการสบืค้น/
อ้างอิงข้อมลู การใช้ซอฟต์แวร์ตา่งๆ 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงการสบืค้นข้อมลู การเลอืกใช้ข้อมลู 
และการรู้จกัแหลง่ข้อมลูที่เหมาะสม 

- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

4. สามารถน าเสนอ
สารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
และมีคณุภาพ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคนิคการ
น าเสนอผลงานประเภทตา่งๆ 
-สอดแทรกการฝึกทกัษะการในการเรียนรู้
รายวิชาตา่งๆ 
-ใช้กรณีศกึษาเพื่อเป็นตวัอยา่งในการน าเสนอ
ผลงานท่ีดีและไมด่ี 
-ฝึกให้นิสติออกมาน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน
ในทกุรายวิชา 

-ประเมินจากคณุภาพในการน าเสนอผลงาน
และเลอืกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยให้การน าเสนอผลงานมีความชดัเจน 
และนา่สนใจมากยิ่งขึน้  
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม : มีคณุธรรม ตระหนกัในคณุคา่ 
ของศิลปวฒันธรรม 

1. มีคณุธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความซื่อสตัย์สจุริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
2. มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพื่อสว่นรวม  

3. รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สงัคม และสิง่แวดล้อม 

4. มีวินยั ตรงตอ่เวลา เคารพกฎ ระเบียบขององค์กรและสงัคม 

5. ตระหนกัในคณุคา่ของศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

ความรู้ : มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น 
และสงัคม 

1. มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงและด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุทา่มกลางกระแสโลกาภิวตัน์ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อนมนษุย์/ สงัคมทัง้ไทยและนานาชาต/ิกฏหมายในชีวิตประจ าวนั และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการมีความสมัพนัธ์ที่ถกูต้องกบัธรรมชาติแวดล้อม 
5. มีความรู้พืน้ฐานและทกัษะในการด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ทกัษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้คิดอยา่งมีเหตผุลและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนนิชีวิตได้เป็น
อยา่งดี 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการเลอืกรับข้อมลูขา่วสาร 
2. สามารถคิดอยา่งมีเหตผุลและเป็นระบบ 

3. สามารถเชื่อมโยงความรู้สูก่ารใช้ประโยชน์เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง และสงัคมในทกุมิติได้อยา่งสมดลุ 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ : สามารถติดตอ่สือ่สารและด ารงตนอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

1. ใช้ภาษาในการติดตอ่สือ่สารและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นได้เป็นอยา่งด ี
2. สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ 

3. การอยูร่่วมกบัผู้อื่นอยา่งสนัติสขุ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
2. มีทกัษะการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม และมีคณุภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข  

ระหว่างบุคคล  การส่ือสาร และการใช้ 
และความ
รับผิดชอบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                     

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                     

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการสือ่สาร 1                     

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพการสือ่สาร 2                     

มศว 123 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ 1                     

มศว 124 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ 2                     

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสือ่สาร 1                     

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสือ่สาร 2                     

มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพื่อการสือ่สาร 1                     

มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพื่อการสือ่สาร 2                     

มศว 135 ภาษาเจีนเพื่อการสือ่สาร 1                     

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 2                     

มศว 137 ภาษาเญ่ีปุ่ นเพื่อการสือ่สาร 1                     
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการสือ่สาร 2 
                    

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
                    

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและสิง่แวดล้อม 

                    

มศว 143 พลงังานทางเลอืก 
                    

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
                    

มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 
                    

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส์ กฎของธรรมชาต ิ
พลงังานและจิต 

                    

มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนษุย์ 
                    

มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
                    

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 
                    

มศว 351 การพฒันาบคุลกิภาพ 
                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 
                    

มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและ
จริยธรรม 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 354 มนษุย์กบัสนัติภาพ 
                    

มศว 355 พทุธธรรม 
                    

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา 
                    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 
                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์ 
                    

มศว 361 ประวตัิศาสตร์และพลงัขบัเคลือ่น
สงัคม 

                    

มศว 362 มนษุย์กบัอารยธรรม 
                    

มศว 363 มนษุย์กบัการเมือง 
                    

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ 
                    

มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม ่
                    

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 
                    

มศว 367 กฎหมายทัว่ไป 
                    

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวตักรรม
และเทคโนโลยี 

                    

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 373 ภมูิลกัษณ์ชมุชน 
                    

มศว 374 สมัมาชีพชมุชน 
                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
ชมุชน 
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ข. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 
1. สามารถวิเคราะห์ บรูณาการองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้อง และประยกุต์อยา่งเป็นระบบใน
การวางแผนพฒันาสขุภาพได้อยา่งเป็นองค์
รวม 

- จดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นิสติได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการคิด 
จากสภาพปัญหา หรือสถานการณ์จริงตา่งๆ ทัง้ในระดบับคุคลและกลุม่  
- จดักิจกรรมให้นิสติมีโอกาสเรียนรู้จากปัญหา และประสบการณ์จริง เพื่อ
การเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข   
- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  
- จดักิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่เพื่อให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง  
- เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ตรงมา
บรรยาย แลกเปลีย่นความคิดเห็น วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั 

2. มีทกัษะปฏิบตัิทางวิชาชีพ - จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบตั ิทัง้ในและนอกชัน้เรียน เพื่อ
สง่เสริมทกัษะปฎิบตัิทางวิชาชีพ 
- การก าหนดให้นิสติต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน ในชัน้ปี
ที่ 1 – 3 รวมไมน้่อยกวา่ 180 ชัว่โมง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนิสติได้มีการส ารวจปัญหาสขุภาพของ
ประชาชน วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพของประชาชน จดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหา ก าหนดแผนงานสาธารณสขุ  จดักิจกรรม/โครงการเพื่อ
แก้ปัญหาสขุภาพในกลุม่เป้าหมาย และมีการประเมินผลส าเร็จของการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. ปฏิบตัิตนอยา่งมีคณุคา่ คณุธรรม 
จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสตัย์
สจุริต  

2. รักษาวินยั ตรงตอ่เวลา และความ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง งาน และ
สงัคม 

3. รักษาสทิธิของตนเองและเคารพใน

-สอดแทรกเนือ้หาในมิติทางคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
การเรียนการสอน  

-ใช้กรณีศกึษา และมอบหมายงานให้นิสติ
ฝึกน าหลกัธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

-มีกิจกรรมนอกหลกัสตูรที่สง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรม  

-ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสตัย์
ในการท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน 
และการสอบ 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายที่
แสดงถึงการคิด วิเคราะห์ และการ
เลอืกใช้หลกัธรรมที่เห มาะสมในการ
แก้ปัญหาตา่งๆ และการพฒันาตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

สทิธิของผู้อื่น ตระหนกัในคณุคา่
และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 

4. เคารพกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

-ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพื่อสว่นรวม
จากกรณีศกึษาบคุคลตวัอยา่งที่ได้รับการ
ยกยอ่งในสงัคม เพื่อกระตุ้นให้เกิด
จิตส านกึสาธารณะ 
- ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจาก
การกระท าของตนเองตอ่ตนเอง ผู้อื่น 
สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยใช้กรณีศึ กษา 
และมอบหมายงานรายบคุคล/งานกลุม่ 
- ชีแ้จงกฎระเบียบและแนวปฏิบตัิในการ
เรียนการสอนให้ชดัเจนในทกุรายวิชา 

-ประเมินจากการมีสว่นร่วมของนิสติใน
กิจกรรมนอกหลกัสตูรที่มีการจดัขึน้ 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่น
ความความคิดเห็นในชัน้เรียน 

-ประเมินความรับผิดชอบตอ่ผู้อื่นจาก
การท ารายงานกลุม่ และจากผลการ
ประเมินกนัเองของนิสติในกลุม่ 
-ประเมินความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อมจากการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นในชัน้เรียน 
และพฒันาการทางความคิดและ
พฤติกรรมของนิสติ 

- ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน 
การตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน การ
สง่รายงานตามเวลาที่ก าหนด การแตง่
กาย และการปฏิบตัิตนตามระเ บียบ
ของมหาวิทยาลยั 
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

2.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านความรู้ 

 

1. มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์พืน้ฐาน
ที่เก่ียวข้องกบัองค์ความรู้ ทางด้าน
สาธารณสขุ และสาขาที่เก่ียวข้อง  
2. มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการวิจยั โดยใช้ข้อมลูและ
วิทยาการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่
เสมอ   
3. มีความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์  การประเมินผลกระทบ การ
จดัการและควบคมุปัจจยัที่สง่ผลตอ่

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนิสติ
ได้มีการส ารวจปัญหาสขุภาพของ
ประชาชน วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพของ
ประชาชน จดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหา ก าหนดแผนงานสาธารณสขุ  จดั
กิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ปัญหาสขุภาพ
ในกลุม่เป้าหมาย และมีการประเมินผล
ส าเร็จของการจดักิจกรรม/โครงการ 
- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสบืค้น
ข้อมลูด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบตัิในทกุ
รายวิชา 

-ประเมินจากคณุภาพงานท่ีมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการคิด /วิเคราะห์ การหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยอาศยัข้อมลู /หลกั
ความรู้จากแหลง่ที่นา่ เช่ือถือมา
ประกอบได้อยา่งเหมาะสมและมี
จรรยาบรรณในการอ้างอิง 
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
-ประเมินจากคณุภาพการน าเสนอ
แผนงาน/โครงการ  รวมทัง้การ
น าเสนอผลงาน  
-ประเมินจากคณุภาพของเลม่
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านความรู้ 

 

สขุภาพอนามยั โดยบรูณาการองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง   

- จดักิจกรรมโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
- จดักิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่
เพื่อให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
- เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ
เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา
บรรยาย แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั  
- ให้นิสติศกึษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

 

รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการ    
- ประเมินผลจากทกัษะการ
ปฏิบตัิงานในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง  

2.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสขุภาพ
ในระดบั บคุคล ครอบครัว กลุม่ และ
ชมุชนได้อยา่งเป็นองค์รวม  
2. วางแผนพฒันาสขุภาพเป็นองค์รวม 
อยา่งบรูณาการและตอ่เนื่อง  
3. สามารถวิเคราะห์ บรูณาการองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องและประยกุต์อยา่ง
เป็นระบบ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการพฒันางานวิชาการและ
วิชาชีพ 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองใน
ทกุรายวิชา 

- จดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นิสติ
ได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการ
คิด จากสภาพ ปัญหา หรือ
สถานการณ์จริงตา่งๆ ทัง้ในระดบั
บคุคลและกลุม่  

-- จดักิจกรรมให้นิสติมีโอกาสเรียนรู้
จากปัญหา และประสบการณ์จริง 
เพือ่การเสนอแนะและหาแนว
ทางแก้ไข  

-- ก าหนดประเด็นปัญหาสาธารณสขุ
เพื่อฝึกให้นิสติรู้จกัใช้ความรู้ในการ
วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

  

- ประเมินจากคณุภาพงานท่ี
มอบหมาย ที่แสดงถึงการคิดอยา่งมี
เหตผุลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากคณุภาพงานท่ีมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการค้นหาความรู้เพิ่มเติมอยา่ง
ตอ่เนื่องและมีวิจารณญาณในการเลอืกรับ
ข้อมลูขา่วสาร 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นในชัน้เรียน  
- การประเมินผลที่สะท้อนการคิด
วิเคราะห์ โดยประเมินจากการเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน และการ
ทดสอบ  
- การสงัเกตนิสติ ด้านความสามารถ
ในการตดัสนิใจ การแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ  
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

1. มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ร่วมงานใน
องค์กรและกบับคุคลอื่น  
2. สามารถท างานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง และผู้อื่นใน
หนว่ยงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. มีคณุลกัษณะของภาวะผู้น า และ
ภาวะผู้ตามที่ด ี

-มอบหมายกิจกรรมกลุม่เพื่อฝึกให้นิสติ
รู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
รับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย รับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุม่ 
สามารถแสดงจดุยืนของตนเอง และค้นหา
ทางออกร่วมกนัได้ 
-ใช้กรณีศกึษาปัญหาความขดัแย้งเพื่อให้
นิสติได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบท่ีมีตอ่
สงัคม 

- เลอืกปัญหาสงัคมที่เป็นประเด็น
สาธารณะให้นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณ์ใน
ชัน้เรียน    
-  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบตัิ ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ  
- สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การ
มีมนษุยสมัพนัธ์ การเข้าใจวฒันธรรม
ขององค์กร ในรายวิชาตา่ง  ๆ 

  

-ประเมินจากคณุภาพงานท่ีมอบหมาย 
ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน 
ปฏิบตัิ และแก้ปัญหา  
-สงัเกตจากพฒันาการด้านความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

-ประเมินจากผลการประเมินกนัเองของ
นิสติในกลุม่ 
-ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์ในชัน้เรียน และการ
ยอมรับเหตผุลของผู้ที่มีความคิดเห็น
แตกตา่ง 
- ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. สามารถใช้เทคนิคทางสถิต ิในการ
วิเคราะห์ข้อมลู แปลความหมายข้อมลู
ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ  
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า 

- การให้นิสติท าโครงการวิจยัโดยมีการ
ส ารวจปัญหาสาธารณสขุ วิเคราะห์ปัญหา 
การเก็บรวบรวมข้อมลู มีการประยกุต์ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผล 
และการน าเสนอผลการวิจยั 

-ประเมินจากคณุภาพรายงาน
ผลการวิจยัที่แสดงถึงความสามารถใน
ประยกุต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู 
และการแปลผลได้อยา่งถกูต้อง 
-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู 
และเลอืกใช้รูปแบบของสือ่การ
น าเสนออยา่งเหมาะสม  
3. สามารถสือ่สารได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ทัง้การพดู การฟัง การ
อา่น และการเขียน  
 

-สอดแทรกทกัษะการสือ่สาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง  
-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความส าคญัของแหลง่ข้อมลูประเภทตา่งๆ
ทัง้แหลง่ความรู้ที่เป็นสือ่เอกสาร/ สือ่
อิเลก็ทรอนิคส์/บคุคลตา่งๆ 
-แนะน าวิธีการเรียนรู้ /การสบืค้นข้อมลูโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบตัิ  
-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝีกทกัษะในการ
สบืค้น/อ้างอิงข้อมลู 
-มีรายวิชาที่พฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาตา่งประเทศ เพื่อให้นิสติได้ฝึกใช้
ภาษาในการติดตอ่สือ่สารและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี 

ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร
อยา่งรู้เทา่ทนั และมีจรรยาบรรณ  
- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการสบืค้นข้อมลู การเลอืกใช้
ข้อมลู และการรู้จกัแหลง่ข้อมลูที่
เหมาะสม 
-ประเมินจากคณุภาพในการน าเสนอ
ผลงานและเลอืกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้การน าเสนอ
ผลงานมีความชดัเจน และนา่สนใจ 
 - ประเมินโดยให้นิสติประเมินตนเอง 

2.6 ทักษะการฝึกปฏิบัติ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
การฝึกปฏิบัต ิ

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการฝึกปฏิบัต ิ

 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการฝึกปฏิบัต ิ

 

1. สามารถตรวจประเมิน ให้ค าแนะน า 
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการสง่เสริม
สขุภาพ การป้องกนัโรค การควบคมุ
โรค การบ าบดัโรคเบือ้งต้น และการ
ฟืน้ฟสูขุภาพ ตาม พรบ.วิชาชีพฯ 
มาตรา 3  
2. สามารถประเมินสถานการณ์ 
วินิจฉยั วางแผนงานโครงการสขุภาพ 
ปฏิบตัิตามแผน ติดตามและประเมินผล   
3. สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพ
เพื่อแก้ปัญหาสขุภาพ โดยประยกุต์ใช้
ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องอยา่ง
เหมาะสม 

การฝึกปฏิบตัิงานในวชิาชีพสาธารณสขุใน
สถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัวิชาเอกที่ศกึษา โดยความ
ร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถาน
ประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็น
เวลา 1 ภาคการศกึษา ไมน้่อยกวา่ 16 
สปัดาห์   ภายใต้การดแูลของอาจารย์
นิเทศของสาขาวิชาร่วมกบัท่ีปรึกษาที่
สถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องมอบหมาย     

- ประเมินจากคณุภาพรายงาน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- ผลการประเมินทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถของนิสติ โดย อาจารย์
นิเทศของสาขาวิชา  
- ผลการประเมินทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถของนิสติ โดย อาจารย์
นิเทศจากสถานท่ีฝึกประสบก ารณ์
วิชาชีพ    
- ผลการการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยนิสติประเมินตนเอง 
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     3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

คณุธรรม จริยธรรม   1. ปฏิบตัิตนอยา่งมีคณุคา่ คณุธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสตัย์สจุริต  
2. รักษาวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง งาน และสงัคม 
3. รักษาสทิธิของตนเองและเคารพในสทิธิของผู้อื่น ตระหนกัในคณุคา่และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์  
4. เคารพกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

ความรู้   1. มีความรู้ และเข้าใจศาสตร์พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ความรู้ ทางด้านสาธารณสขุ และสาขาที่เก่ียวข้อง  
2. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจยั โดยใช้ข้อมลูและวิทยาการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยูเ่สมอ   
3. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์  การประเมินผลกระทบ การจดัการและควบคมุปัจจยัที่สง่ผลตอ่สขุภาพอนามยั โดยบรูณาการองค์

ความรู้ที่เก่ียวข้อง   

ทกัษะทางปัญญา   1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสขุภาพในระดบั บคุคล ครอบครัว กลุม่ และชมุชนได้อยา่งเป็นองค์รวม  
2. วางแผนพฒันาสขุภาพเป็นองค์รวม อยา่งบรูณาการและตอ่เนื่อง  
3. สามารถวิเคราะห์ บรูณาการองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและประยกุต์อยา่งเป็นระบบ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน

วิชาการและวิชาชีพ 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ   

1. มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ร่วมงานในองค์กรและกบับคุคลอื่น  
2. สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และผู้อื่นในหนว่ยงานและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. มีคณุลกัษณะของภาวะผู้น า และภาวะผู้ตามที่ด ี

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถใช้เทคนิคทางสถิต ิในการวิเคราะห์ข้อมลู แปลความหมายข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ  
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และเลอืกใช้รูปแบบของสือ่การ

น าเสนออยา่งเหมาะสม  
3. สามารถสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้การพดู การฟัง การอา่น และการเขียน 
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ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
ทกัษะการฝึกปฏิบตัิ 1. สามารถตรวจประเมิน ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การควบคมุโรค การบ าบดัโรคเบือ้งต้น 

และการฟืน้ฟสูขุภาพ ตาม พรบ.วิชาชีพฯ มาตรา 3  
2. สามารถประเมินสถานการณ์ วินิจฉยั วางแผนงานโครงการสขุภาพ ปฏิบตัิตามแผน ติดตามและประเมินผล   
3. สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาสขุภาพ โดยประยกุต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่วิชา หมวดวิชาเฉพาะและ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

คม 100  เคมีทัว่ไป 1                    

คม 190  ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                    

ชว 101  ชีววิทยา 1                    

ชว 191  ปฏิบตัิการชีววทิยา 1                     

ฟส 100  ฟิสกิส์ทัว่ไป                    

ฟส 180  ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป                    

คณ 113  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์                    
พสธ 102 การสาธารณสขุเบือ้งต้น                    
พสธ 201 จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ                    
พสธ 202 ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสขุ                    
พสธ 203 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 1                    
พสธ 301 ชีวสถิติ                    
พสธ 401 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 2                    
พสธ 111 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั                    
พสธ 112 อนามยัสิ่งแวดล้อม                    
พสธ 211 สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์                    
พสธ 212 โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้                    
พสธ 213 การปฐมพยาบาล                    
พสธ 311 วิทยาการระบาด                    
พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสขุ                    
พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสขุ                    
พสธ 314 การวิจยัทางสาธารณสขุ                    
พสธ 221 การพฒันาสาธารณสขุชมุชน                    

พสธ 222 โภชนาการสาธารณสขุ                    

พสธ 223 การสื่อสารสขุภาพ                    

พสธ 224 การจดัองค์กรและเครือข่ายชมุชนด้านสขุภาพ                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พสธ 225 ทนัตสขุภาพ                    
พสธ 226 สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพ                    
พสธ 321 การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม                    
พสธ 322 สขุภาพผู้สงูอาย ุ                    
พสธ 323 เภสชัสาธารณสขุ                    
พสธ 324 ภาวะผู้น าและการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน                    
พสธ 325 อนามยัครอบครัว                    
พสธ 326 การดแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน                    
พสธ 327 ชมุชนภิวตัน์เพ่ือการพึง่ตนเองทางสขุภาพ                    
พสธ 328 การจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาสขุภาพที่ยัง่ยืน                    

พสธ 329 การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินส าหรับนกั
สาธารณสขุ 

                   

พสธ 421 การฝึกปฏิบตัิดแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน                    

พสธ 422 การวางแผนและประเมินผลสาธารณสขุชมุชน                    

พสธ 423 เทคโนโลยีสาธารณสขุและคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สาธารณสขุชมุชน 

                   

พสธ 424 สมัมนาสาธารณสขุชมุชน                    

พสธ 425 การศกึษาอิสระทางสาธารณสขุ                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พสธ 231 การสขุาภิบาลอาหารและความมัน่คงทางอาหาร                    
พสธ 232 การควบคมุมลพิษทางเสียงและเหตรุ าคาญ                    
พสธ 233 การควบคมุสตัว์ขาข้อและสตัว์ฟันแทะ                    
พสธ 234 การก าจดัและจดัการสิ่งปฏิกลู                    
พสธ 235 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                    
พสธ 236 การจดัหาและการสขุาภิบาลน า้ดื่มน า้ใช้                    
พสธ 331 การจดัการขยะมลูฝอย                    
พสธ 332 การควบคมุมลภาวะทางอากาศ                    
พสธ 333 การวิเคราะห์น า้และน า้เสีย                    
พสธ 334 การควบคมุมลพิษอากาศในอตุสาหกรรม                    
พสธ 335 การก าจดัขยะอนัตรายและกากอตุสาหกรรม                    
พสธ 336 การประเมินความเสี่ยงด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม                    

พสธ 337 การจดัการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด                    

พสธ 431 การจดัการน า้เสียในอตุสาหกรรม                    

พสธ 432 การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม                    

พสธ 433 การเฝ้าระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม                    

พสธ 434 การศกึษาอิสระด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม                    

พสธ 435 สมัมนาอนามยัสิ่งแวดล้อม                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พสธ 241 ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม                         
พสธ 242 สขุศาสตร์อตุสาหกรรมขัน้มลูฐาน                     
พสธ 243 หลกัการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  

                   

พสธ 244 กระบวนการผลิตทางอตุสาหกรรมและอนัตราย                       
พสธ 341 พิษวิทยาอาชีวอนามยั                      
พสธ 342 อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มลูฐาน                       
พสธ 3 4 3  การเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งทางด้าน
สขุศาสตร์อตุสาหกรรม  

                   

พสธ 344 การยศาสตร์                      
พสธ 345 วิศวกรรมความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม                      
พสธ 346 การระบายอากาศในงานอตุสาหกรรม                     
พสธ 347 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

                   

พสธ 348 ปฏิบตัิงานทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภยั  

                   

พสธ 349 จิตวิทยาอตุสาหกรรม                        
พสธ 441 สมัมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                     

พสธ 442 การประเมินและการจดัการความเสี่ยงทาง
อตุสาหกรรม  
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พสธ 443 การป้องกนัและควบคมุอคัคีภยัและสารเคมีร่ัวไหล                     
พสธ 444 การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั    

                   

พสธ 445 มาตรฐานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                      
พสธ 446 การศกึษาอิสระด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั  

                   

พสธ 361 การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ                    

พสธ 362 เพศศกึษา                    

พสธ 363 พลวตักลุม่และการท างานเป็นทีม                    

พสธ 364 นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ                    

พสธ 365 การตลาดเชิงสงัคมเพ่ือสขุภาพ                     

พสธ 366 เศรษฐศาสตร์สขุภาพ                    

พสธ 367 ระบบสารสนเทศสาธารณสขุ                    

พสธ 368 วิถีชีวิตและภมิูปัญญาไทยเพ่ือสขุภาพ                    

พสธ 369 ประชากรศาสตร์                    

พสธ 370 สขุภาพผู้บริโภค                    

พสธ 371 การจดัการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสขุ                    

พสธ 372 ทกัษะชีวิตและวิกฤตสขุภาพ                    

พสธ 373 การจดัฝึกอบรมทางสขุภาพ                    

พสธ 374 กฏหมายอนามยัสิ่งแวดล้อม                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พสธ 375 การบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพ                    

พสธ 376 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทาง 
วฒันธรรม 

                   

พสธ 377 การสง่เสริมสขุภาพในการท างาน                    

พสธ 378 การบริหารเพื่อควบคมุการสญูเสียและ 
               การเพิ่มผลผลิต 

                   

พสธ 379 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคมุ                    

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    
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ทักษะวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 3 พระราชบัญญัตวิิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2556 

1. การสง่เสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค 

การควบคมุโรค การบ าบดัโรคเบือ้งต้น และการฟืน้ฟสูภาพ ตอ่บคุคล ครอบครัว และชมุชน โดย

การผสมผสานตอ่เน่ือง 

2. การประยกุต์หลกัวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าด้านอาชีวอนามยัและอนามยัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

ควบคมุป้องกนัปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรค และลดความเส่ียง การเจ็บป่วยตอ่บคุคล ครอบครัว และ

ชมุชน 

3. การตรวจประเมินและการบ าบดัโรคเบือ้งต้น การดแูลให้ความชว่ยเหลือผู้ ป่วย การสร้างเสริม

ภมูิคุ้มกนัโรค และการวางแผนครอบครัว ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด  

4. การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการชว่ยเหลือผู้ ป่วยเพ่ือการสง่ตอ่ตามหลกัเกณฑ์ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาธารณสุข 

รายวิชา 
ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสขุฯ 

1 2 3 4 
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์     

พสธ 102 การสาธารณสขุเบือ้งต้น     

พสธ 201 จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ     

พสธ 202 ปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสขุ     

พสธ 203 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 1     

พสธ 301 ชีวสถิติ     

พสธ 401 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 2     
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2. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 

รายวิชา 
ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสขุฯ 

1 2 3 4 
พสธ 111 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั     

พสธ 112 อนามยัสิ่งแวดล้อม     

พสธ 211 สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์     

พสธ 212 โรคตดิเชือ้และโรคไร้เชือ้   
  

พสธ 213 การปฐมพยาบาล   
  

พสธ 311 วิทยาการระบาด     

พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสขุ     

พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสขุ     

พสธ 314 การวิจยัทางสาธารณสขุ     

 
 

3. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 

รายวิชา 
ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสขุฯ 

1 2 3 4 
พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
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4. วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

รายวิชา 
ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสขุฯ 

1 2 3 4 
พสธ 221 การพฒันาสาธารณสขุชมุชน     

พสธ 222 โภชนาการสาธารณสขุ     

พสธ 223 การส่ือสารสขุภาพ     

พสธ 224 การจดัองค์กรและเครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพ      

พสธ 225 ทนัตสขุภาพ   
  

พสธ 226 สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพ    
 

พสธ 321 การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม     

พสธ 322 สขุภาพผู้สงูอายุ     

พสธ 323 เภสชัสาธารณสขุ    
 

พสธ 324 ภาวะผู้น าและการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน     

พสธ 325 อนามยัครอบครัว   
  

พสธ 326 การดแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน   
  

พสธ 327 ชมุชนภิวตัน์เพ่ือการพึง่ตนเองทางสขุภาพ     

พสธ 328 การจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาสขุภาพท่ียัง่ยืน     

พสธ 329 การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินส าหรับนกัสาธารณสขุ      

พสธ 421 การฝึกปฏิบตัดิแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน   
  

พสธ 422 การวางแผนและประเมินผลสาธารณสขุชมุชน     

พสธ 423 เทคโนโลยีสาธารณสขุและคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
              สาธารณสขุชมุชน 

 
   

พสธ 424 สมัมนาสาธารณสขุชมุชน     

พสธ 425 การศกึษาอิสระทางสาธารณสขุ     
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5. วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 

รายวิชา 
ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสขุฯ 

1 2 3 4 
พสธ 231 การสขุาภิบาลอาหารและความมัน่คงทางอาหาร     

พสธ 232 การควบคมุมลพิษทางเสียงและเหตรุ าคาญ     

พสธ 233 การควบคมุสตัว์ขาข้อและสตัว์ฟันแทะ      

พสธ 234 การก าจดัและจดัการสิ่งปฏิกลู     

พสธ 235 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     

พสธ 236 การจดัหาและการสขุาภิบาลน า้ด่ืมน า้ใช้     

พสธ 331 การจดัการขยะมลูฝอย     

พสธ 332 การควบคมุมลภาวะทางอากาศ     

พสธ 333 การวิเคราะห์น า้และน า้เสีย     

พสธ 334 การควบคมุมลพิษอากาศในอตุสาหกรรม     

พสธ 335 การก าจดัขยะอนัตรายและกากอตุสาหกรรม     

พสธ 336 การประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม     

พสธ 337 การจดัการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด      

พสธ 431 การจดัการน า้เสียในอตุสาหกรรม     

พสธ 432 การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม     

พสธ 433 การเฝ้าระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม     

พสธ 434 การศกึษาอิสระด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม      

พสธ 435 สมัมนาอนามยัสิ่งแวดล้อม     
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6. วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รายวิชา 
ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสขุฯ 

1 2 3 4 
พสธ 241 ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม          

พสธ 242 สขุศาสตร์อตุสาหกรรมขัน้มลูฐาน      

พสธ 243 หลกัการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยั 
และสิ่งแวดล้อม  

  
  

พสธ 244 กระบวนการผลิตทางอตุสาหกรรมและอนัตราย        

พสธ 341 พิษวิทยาอาชีวอนามยั       

พสธ 342 อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มลูฐาน        

พสธ 343 การเก็บและวิเค ราะห์ตวัอย่างทางด้าน  
             สขุศาสตร์อตุสาหกรรม  

  
  

พสธ 344 การยศาสตร์       

พสธ 345 วิศวกรรมความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม        

พสธ 346 การระบายอากาศในงานอตุสาหกรรม       

พสธ 347 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อม 
               ในการท างาน  

  

  

พสธ 348 ปฏิบตังิานทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั       

พสธ 349 จิตวิทยาอตุสาหกรรม         

พสธ 441 สมัมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั      

พสธ 442 การประเมินและการจดัการความเส่ียงทางอตุสาหกรรม      

พสธ 443 การป้องกนัและควบคมุอคัคีภยัและสารเคมีร่ัวไหล      

พสธ 444 การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั         

พสธ 445 มาตรฐานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั       

พสธ 446 การศกึษาอิสระด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั      
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7. กลุ่มวชิาชีพเลอืก 

รายวิชา 
ทกัษะวิชาชีพการสาธารณสุขฯ 

1 2 3 4 
พสธ 361 การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ     

พสธ 362 เพศศกึษา     

พสธ 363 พลวตักลุม่และการท างานเป็นทีม     

พสธ 364 นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ     

พสธ 365 การตลาดเชิงสงัคมเพื่อสขุภาพ      

พสธ 366 เศรษฐศาสตร์สขุภาพ     

พสธ 367 ระบบสารสนเทศสาธารณสขุ     

พสธ 368 วิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทยเพ่ือสขุภาพ     

พสธ 369 ประชากรศาสตร์     

พสธ 370 สขุภาพผู้บริโภค     

พสธ 371 การจดัการเชิงระบบในหนว่ยงานสาธารณสขุ     

พสธ 372 ทกัษะชีวิตและวิกฤตสขุภาพ     

พสธ 373 การจดัฝึกอบรมทางสขุภาพ     

พสธ 374 กฏหมายอนามยัสิ่งแวดล้อม     

พสธ 375 การบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพ     

พสธ 376 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวฒันธรรม     

พสธ 377 การสง่เสริมสขุภาพในการท างาน     

พสธ 378 การบริหารเพ่ือควบคมุการสญูเสียและการเพิ่มผลผลิต     

พสธ 379 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคมุ     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ.2548 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบระดบัรายวิชา มีการก าหนดระบบการวดัและประเมินในระดบัรายวิชา  โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ เกณฑ์การประเมินผล และผลการเรียนของนิสิตแต่
ละคน  รวมทัง้การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

2.1.2 การทวนผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการทัง้ในสว่นของ
คณะพลศกึษาและสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกนัพิจารณาผล
การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตแตล่ะคน  

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลงัส าเร็จการศกึษา โดยจดัให้มีระบบการตดิตาม
ข้อมลูดงันี ้
 2.2.1 การได้งานท าของบณัฑิต 
 2.2.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
 2.2.3 ผลการประเมินคณุภาพของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 

3.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้ครบตามโครงสร้างหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 142  หนว่ยกิต 
3.2 เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ.2548 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
จดัให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหมใ่ห้เข้าใจหลกัสตูร รายวิชาท่ีสอนใน

หลกัสตูร และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน โดย  
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหมเ่ข้าโครงการปฐมนิเทศและสมัมนาอาจารย์ใหมข่องมหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ   
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1.2 จดัระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั 
จดุมุง่หมาย โครงสร้างหลกัสตูรและรายวิชา และการพฒันานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหมส่ามารถให้
ค าแนะน านิสิตเก่ียวกบัหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนของคณะและการพฒันานิสิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการประเมินผล  

2.1.1 จดักิจกรรมเพื่อพฒันาอาจารย์ในด้านการจดัการเรียนการสอน  การพฒันาส่ือการเรียน
การสอน  และการประเมินผล 

2.1.2 สนบัสนนุให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพฒันาความรู้ในด้านทกัษะการจดัการสอน การ
ใช้ส่ือการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการท าวิจยั  

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์พฒันาผลงานทางวิชาการ และพฒันาผลงานทางด้าน

วิจยั โดยการสนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมการเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ  
2.2.2 จดักิจกรรม เพ่ือสง่เสริมทกัษะ การเขียนเอกสาร ต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืนๆ  
2.2.3 ให้ทนุสนบัสนนุการไปเข้าร่วมประชมุเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  
2.2.4 การสง่เสริมคณาจารย์ให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการท่ีสงูขึน้ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  
 จดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ โดยมี
การพฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้หลกัสตูรมีความทนัสมยั ท าการพิจารณาปรับปรุงเนือ้หาวิชา 
กระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ    
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ด าเนินการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอน การตดิตาม รวบรวมข้อมลู และประเมินผลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
     2.1 การบริหารงบประมาณ  

คณะพลศกึษาจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจดัซือ้ส่ือการเรียนการ
สอน โสตทศันปูกรณ์ และวสัด ุครุภณัฑ์ อยา่งเพียงพอเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนในชัน้เรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

     2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยู่เดมิ  
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เชน่ หนงัสือ ต ารา ส่ือการเรียนรู้ เอกสาร อปุกรณ์การเรียนการสอน

รวมทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากคณะพลศกึษา ส านกัหอสมดุกลาง ส านกัส่ือและเทคโนโลยี  และส านกั
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ของคณะพลศกึษา   

     2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ  
2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และต ารา ไปยงัส านกั

หอสมดุกลางเพื่อท าการจดัซือ้  
2.3.2 จดัสรรงบประมาณและสนบัสนนุการผลิตเอกสาร ต ารา ส่ือการเรียนการสอน รวมทัง้การ

จดัซือ้ครุภณัฑ์เพิ่มเตมิ 
2.3.3 จดัระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  

     2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้ เรียน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง  
2.4.2 จดัระบบตดิตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน  

3. การบริหารคณาจารย์  
     3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

การคดัเลือกอาจารย์ใหมใ่ห้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั  โดยก าหนดให้
อาจารย์ใหมต้่องมีคณุวฒุิและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชาในหลกัสตูร   

     3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร  และผู้สอนจะต้องร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน  

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสตูร  ตลอดจนหาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร  และได้บณัฑิต เป็นไป
ตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  
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     3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ  
ในกรณีท่ีคณะพลศกึษามีอาจารย์ประจ าไมเ่พียงพอในการจดัการเรียนการสอน  ให้แตง่ตัง้

คณาจารย์พิเศษ  โดยพิจารณาคณุวฒุิ  ประสบการณ์  ความรู้ ความสารถ  ท่ีสอดคล้องกบัรายวิชาใน
หลกัสตูร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
     4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ให้มีบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ เพ่ือท าหน้าท่ีประสานการด าเนินงานของหลกัสตูร  โดยมี
คณุวฒุิไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  

     4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน  
มีการพฒันาบคุลากรให้มีการเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

สามารถสนบัสนนุบคุลากรสายวิชาการ หรือหนว่ยงานให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองโดยการอบรม  
ดงูาน   

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต  
     5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต  

5.1.1 มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตวั การพฒันาทกัษะชีวิต การปฏิบตัตินในระหวา่งการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอ่ืนๆ  

5.1.2 มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต   

     5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  
 นิสิตสามารถด าเนินการอทุธรณ์ได้ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัตา่งๆ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบัของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  
     6.1 มีการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตเพ่ือน าข้อมลูไปปรับปรุงหลกัสตูร   
     6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบณัฑิต   
     6.3 มีการส ารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน  
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการ (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน  

 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชมุเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิ ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา   

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ . 3 และ มคอ . 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษา ให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ . 5 และ มคอ . 6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ . 7 ภายใน 60 
วนั หลงัปีการศกึษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ . 4 อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

x x x x x 

7. มีการพฒันา /ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ . 
7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม ่ (ถ้ามี ) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ อยา่ง
น้อยปีละหนึง่ครัง้ 

x x x x x 

10. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ  

และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

x x x x x 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย /บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีตอ่บั ณฑิตใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
     1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต  
1.1.3 ประเมินจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต  ทัง้ใน

และนอกชัน้เรียน  
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา   
1.1.5 ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชา 

     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคณุภาพการเรียนการ

สอน  
1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรเพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ไป   
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา /ปรับปรุง

ทกัษะกลยทุธ์การสอน  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร ซึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบนั  
     2.2 ประเมินหลกัสตูรในแตล่ะปีการศกึษา ซึง่ประกอบไปด้วย การประเมินการจดัการเรียนการสอน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต   
     2.3 ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบใุนหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยา่ง

น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาเดียวกนัอยา่งน้อย 1 คน โดยควรเป็นคณะกรรมการ
ชดุเดียวกนักบัการประกนัคณุภาพภายใน  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
     4.1 จดัท ารายงานการประเมินหลกัสตูร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการในระดบัตา่งๆ คณาจารย์และ
ผู้ เก่ียวข้อง  
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     4.2 จดัประชมุ สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร และกลยทุธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน
เป็นฐานในการปรับปรุง  
     4.3 เชิญผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) มีสว่นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลกัสตูร
และกลยทุธ์การสอน  
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วย การศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
-------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การจดัการศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แหง่พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 สภา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
          ข้อ 1 ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548” 
          ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบงัคบันีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
          ข้อ 3 ให้ยกเลกิข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2543  

บรรดาระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่หรือประกาศหรือมติอื่นใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือซึง่ขดัหรือ
แย้งกบัข้อบงัคบันี ้  ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
           ข้อ 4 ในข้อบงัคบันี ้

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภาวิชาการ” หมายความวา่ สภาวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ. 2543 
“อธิการบด”ี หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“คณะ” หมายความวา่ คณะซึง่เป็นสว่นราชการ ตามมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตั ิ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง สว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย สว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543  ด้วย 

“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา่ ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลยั 

“คณบด”ี หมายความวา่ คณบดีหรือต าแหนง่ที่เทียบเทา่ ซึง่เป็นสว่นราชการของ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่คณบดีหรือต าแหนง่ที่
เทียบเทา่ของสว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัด้วย 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 ระบบการจดัการศกึษาแบง่การเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี ้
6.1 การจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษาโดยไมแ่บง่ภาค หนึง่ปีการศกึษามีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 30 

สปัดาห์ 
6.2 การจดัการศกึษาโดยแบง่เป็นภาค ดงันี ้

6.2.1 การศกึษาระบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ภาค 
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15  สปัดาห์ 

6.2.2 การศกึษาระบบไตรภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 3 ภาคการศกึษา 
ปกต ิหนึง่ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห์ 

6.2.3 การศกึษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 4 ภาคการศกึษา 
ปกต ิหนึง่ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์ 

ระบบการจดัการศกึษาตา่ง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจดัภาคฤดรู้อนเป็นพิเศษได้ 
6.3 การจดัการศกึษาเฉพาะภาคฤดรู้อน เป็นการจดัการศกึษาปีละ 1 ภาคการศกึษาโดยม ี

ระยะเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์ 
จ านวนชัว่โมงการเรียนในแตล่ะรายวิชาตามการจดัการศกึษาข้างต้น ให้มีจ านวน 

ชัว่โมงการเรียนตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 8 
ในการจดัการศกึษาอาจเป็นระบบชดุวิชา (Modular System) ซึง่เป็นการจดั 

การเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึง่รายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 
ให้แต่ละหลักสูตรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 

ข้อ 7 การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี ใช้ระบบหนว่ยกิต โดย 1 หนว่ยกิต ต้องจดัการเรียนการสอนไมน้่อย
กวา่ 15 ชัว่โมง การจดัการศกึษาแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

7.1 การศกึษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาค 
การศกึษาไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต แตไ่มเ่กิน 22 หนว่ยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสติมีหนว่ยกิตที่เหลอืส าหรับลงทะเบียน
ตามหลกัสตูรน้อยกวา่ 9 หนว่ยกิต 

7.2 การศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา (Part Time) นิสติจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไมเ่กิน 9 หนว่ยกิต 
ส าหรับหลกัสตูรที่จดัการศกึษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไมใ่ช่ระบบทวิภาคให้เทียบจ านวนหนว่ยกิตให้

เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 8 หนว่ยกิต หมายถึงการก าหนดแสดงปริมาณการศกึษาที่นิสติได้รับ แตล่ะรายวิชา 
จะมีหนว่ยกิตก าหนดไว้ ดงันี ้

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือไมน้่อยกวา่ 15 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือไมน้่อยกวา่ 30 ชัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 
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8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือไมน้่อยกวา่ 45 ถึง 135 
ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบตัิการในสถานศกึษาหรือปฏิบตัิตามคลนิิก ท่ีใช้เวลาปฏิบตัิงาน 3 ถึง 12  ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ 
45 ถึง 180 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

8.5 การศกึษาด้วยตนเอง (Self Study) ทีใ่ช้เวลาศกึษาด้วยตนเองจากสือ่การเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนได้
เตรียมการไว้ให้นิสติได้ใช้ศกึษา 1 ถึง 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ15 ถึง 30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 
หนว่ยกิต ตามระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จดัการศกึษาในระบบอื่น  ๆที่ไมใ่ช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบคา่หนว่ยกิตกบัชัว่โมง
การศกึษาให้เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

ข้อ 9 จ านวนหนว่ยกิตและระยะเวลาการศกึษา ตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี มีดงันี ้
9.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 120 หนว่ยกิต ใช้ 

เวลาศกึษาไมเ่กิน 8 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 12  ปีการศกึษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

9.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 150 หนว่ยกิต ใช้เวลาศกึษา ไมเ่กิน 10 ปี
การศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 15  ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา  

9.3 หลกัสตูรปริญญาตรี ( ไมน้่อยกวา่ 6 ปี) มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 180 หนว่ยกิต  ใช้เวลาศกึษา
ไมเ่กิน 12 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 18 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 

9.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 72 หนว่ยกิตใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน 4 ปี
การศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน  6 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) จะต้องถือเป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรปริญญาตรีและจะต้อง สะท้อนปรัชญา
และเนือ้หาสาระของหลกัสตูรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบคุ าวา่ “ตอ่เนื่อง” ไว้ในวงเลบ็ตอ่ท้ายช่ือ
หลกัสตูร 

9.5 หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 120 หนว่ยกิต ใช้เวลาศกึษาไม่
เกิน 8 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่กิน 12 ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็ม
เวลา 

หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหนว่ยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้ของผู้ เรียนได้ 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 10 การนบัเวลาการศกึษา ให้นบัจากวนัท่ีเปิดภาคการศกึษาแรกที่รับเข้าศกึษาในหลกัสตูรนัน้ 

ข้อ 11 โครงสร้างหลกัสตูร ประกอบด้วยหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเลอืกเสรี โดยมี
สดัสว่นจ านวนหนว่ยกิตของแตล่ะหมวดวิชา ดงันี ้
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11.1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต 
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

และวิชาชีพ ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวม ดงันี ้
11.2.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  84  หนว่ยกิต 
11.2.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  114  หนว่ยกิต 
11.2.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  144  หนว่ยกิต 
11.2.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  42  หนว่ยกิต 
11.2.5 หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวม ไมน้่อยกวา่ 84 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะอาจจดัในลกัษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู ่หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ 

โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหนว่ยกิตไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหนว่ยกิตไมน้่อยกวา่ 15 หนว่ยกิต 
ในกรณีที่จดัหลกัสตูรแบบวิชาเอกคูต้่องเพิ่มจ านวนหนว่ยกิต ของวิชาเอกอีกไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต และให้มีจ านวน
หนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 150 หนว่ยกิต 

11.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี หมายถึง รายวิชาใด  ๆที่เปิดโอกาสให้นิสติเลอืกเรียนในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด โดยให้มจี านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยไมน่บัหนว่ยกิต 
 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

ข้อ 12 คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา 
12.1 ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ 
12.2 ส าเร็จการศกึษา ขัน้อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ส าหรับหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) 
12.3 คณุสมบตัิอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสติ ใช้วิธีดงัตอ่ไปนี ้
13.1 สอบคดัเลอืก  
13.2 คดัเลอืก 
13.3 รับโอนนิสติ จากสถาบนัอดุมศกึษาอื่น 
13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลยัหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 14 การขึน้ทะเบียนเป็นนิสติ ผู้ที่ผา่นการรับเข้าเป็นนิสติต้องมารายงานตวั พร้อมหลกัฐานท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด โดยช าระเงินคา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆตามวนั เวลา และสถานท่ีที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 15 ผู้ที่ผา่นการรับเข้าเป็นนิสติที่ไมอ่าจมารายงานตวัเป็นนิสติตามวนั เวลา และสถานท่ีที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด เป็นอนัหมดสทิธ์ิท่ีจะเข้าเป็นนิสติ  เว้นแตจ่ะได้แจ้งเหตขุดัข้องให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ใน
วนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้รายงานตวั และเมื่อได้รับอนมุตัิต้องมารายงานตวัตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 



 119 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
16.1 ก าหนดวนัและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาให้ 

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อนิสติได้ช าระคา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ ของมหาวิทยาลยั

เรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลยั นิสติผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือ ช าระคา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆ ภายหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จะต้องถกูปรับตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วย การเก็บ
เงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

16.3 ผู้ที่ขึน้ทะเบียนเป็นนิสติใหมใ่นภาคการศกึษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษานัน้ 
16.4 นิสติที่ไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบรูณ์ในภาคการศกึษาใด ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั ไมม่ีสทิธ์ิเรียนในภาคการศกึษานัน้  เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิเป็นกรณีพิเศษจากคณบด ีทัง้นี ้นิสติต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถกูต้องแล้ว ภายใน 2 สปัดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษา 

16.5 รายวิชาใดที่หลกัสตูรก าหนดวา่ต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบรุพวิชานิสติต้องเรียน รายวิชาดงักลา่ว
มาก่อน จึงจะมีสทิธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได้ 

ข้อ 17  จ านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบียนได้ 
17.1 นิสติเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาตามระบบ 

ทวิภาคไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต และไมเ่กิน 22 หนว่ยกิต ในภาคฤดรู้อน  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไมเ่กิน 10 หนว่ย
กิต ส าหรับนิสติสภาพรอพินิจ  ให้ลงทะเบียนได้ไมเ่กิน 15 หนว่ยกิตในภาคการศกึษาปกต ิ

17.2 นิสติไมเ่ต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาตามระบบทวิภาค ไมเ่กิน 9 หนว่ย
กิต ในภาคฤดรู้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต 

17.3 นิสติอาจยื่นค าร้องขออนมุตัิจากคณบด ีเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวา่ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ต้องไม่
เกิน 3 หนว่ยกิต 

17.4 นิสติที่จะส าเร็จการศกึษาและเหลอืวิชาเรียนตามหลกัสตูร มีจ านวนหนว่ยกิตต ่า กวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเทา่จ านวนหนว่ยกิตที่เหลอืได้  ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไมใ่ช่ระบบ
ทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
18.1 นิสติลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิตได้ ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากอาจารย์ที่ปรึกษา

และอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
18.2 จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิตจะไมน่บัรวมหนว่ยกิตสะสม 
18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิตจะไมน่บัรวมเข้าในจ านวนหนว่ยกิตที่ต ่าสดุแตไ่มเ่กิน

จ านวนหนว่ยกิตสงูสดุที่นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศกึษา 
18.4 นิสติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมน่บัเป็นหนว่ยกิต  จะต้องมีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชานัน้ โดยนิสติไมต้่องสอบ 
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18.5 มหาวิทยาลยัอาจอนมุตัิให้บคุคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต แตต้่องมี
คณุสมบตัิและพืน้ความรู้ตามที่มหาวิทยาลยัเห็นสมควร และจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและระเบียบตา่ง  ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาค  ไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห์ โดยการอนมุตัิ
จากคณบดี 

 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 20 นิสติต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานัน้ ๆ  จึงจะมี
สทิธ์ิเข้าสอบในรายวิชาดงักลา่วได้ ยกเว้น กรณีการจดัการศกึษา แบบการศกึษาด้วยตนเอง (Self Study) 

ข้อ 21 การประเมินผลการศกึษา 
21.1 การประเมินผลการศกึษาใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้
ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก   (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้  (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ ออ่น (Poor) 1.5 
D ออ่นมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก  (Fail) 0.0 

21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลกัสตูร ไมม่ีการประเมินผลเป็นคา่ระดบัขัน้ 
ให้ประเมินผลใช้สญัลกัษณ์ ดงันี ้

สญัลกัษณ์                      ความหมาย 
S ผลการเรียน/การปฏิบตัิ/ฝึกงาน/เป็นท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบตัิ/ฝึกงาน/ไมเ่ป็นท่ีพอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนมุตัิ (Withdrawn) 
IP ยงัไมป่ระเมินผลการเรียนในภาคการศกึษานัน้(In progress) 

21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
21.3.1 นิสติสอบตก 
21.3.2 ขาดสอบโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 
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21.3.3 มีเวลาเรียนไมค่รบตามเกณฑ์ในข้อ 20 
21.3.4 ทจุริตในการสอบ หรือการทจุริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการศกึษา 
21.3.5 เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I เนื่องจากไมป่ฏิบตัิตามเกณฑ์ในข้อ 21.6 
21.4 การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไมม่ีหนว่ยกิตหรือมีหนว่ยกิต  แตค่ณะเห็นวา่ไมส่มควร

ประเมินผลการศกึษาในลกัษณะของค่ าระดบัขัน้  หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้ก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้  
สญัลกัษณ์ S หรือ U แล้วแตก่รณี ในกรณีที่ได้ U นิสติจะต้องปฏิบตัิงานเพิ่มเติมจนกวา่จะได้รับความเห็นชอบให้ผา่น
ได้ จึงจะถือวา่ได้ศกึษาครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร 

21.5 การให้ I จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
21.5.1 นิสติมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แตไ่มไ่ด้สอบเพราะป่วยหรือเหตสุดุวิสยั และได้รับอนมุตัิ

จากคณบด ี
21.5.2 ผู้สอนและหวัหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศกึษา เพราะนิสติยงัปฏิบตัิงานซึง่เป็น

สว่นประกอบการศกึษารายวิชานัน้ไมส่มบรูณ์ 
21.6 การด าเนินการแก้ I นิสติจะต้องด าเนินการแก้สญัลกัษณ์ I ให้เสร็จสิน้ภายใน 4 สปัดาห์ เพื่อให้ผู้สอนแก้

สญัลกัษณ์ I หากพ้นก าหนดดงักลา่ว ผู้สอนจะเปลีย่นสญัลกัษณ์ I เป็นคา่ระดบัขัน้ E ทนัที 
21.7 นิสติที่มีผลการเรียนตัง้แตร่ะดบั D ขึน้ไป ถือวา่สอบได้ในรายวิชานัน้ยกเว้นรายวิชาในหลกัสตูรก าหนด

ไว้เป็นอยา่งอื่น 
21.8 การให้ W จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
21.8.1 นิสติได้รับอนมุตัิให้งดเรียนรายวิชานัน้ตามข้อ 19 
21.8.2 นิสติได้รับอนมุตัิให้ลาพกัตามข้อ 27 
21.8.3 นิสติถกูสัง่พกัการเรียนในภาคการศกึษานัน้ 
21.8.4 นิสติได้รับอนมุตัิจากคณบดใีห้เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I เนื่องจาก 

การป่วย หรือเหตอุนัสดุวิสยัยงัไมส่ิน้สดุ 
21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณีที่นิสติได้รับอนมุตัิให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไมน่บัหนว่ย

กิต ตามข้อ 18 
21.10 การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานตอ่เนื่องกนัเกินกวา่ 1 ภาคการศกึษา 
21.11 ผลการสอบต้องสง่ผา่นความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนสง่กองบริการการศกึษา 
21.12 การแสดงผลการศกึษาและคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมส าหรับนิสติที่รับโอนจากสถาบนัอดุมศกึษาอื่น เมื่อ

ส าเร็จการศกึษาให้ด าเนินการดงันี ้
21.12.1 แสดงผลการศกึษาของนิสติรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้สว่นหนึง่ตา่งหากพร้อมทัง้ระบช่ืุอ

สถาบนัอดุมศกึษานัน้ไว้ด้วย 
21.12.2 ค านวณคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมเฉพาะผลการศกึษารายวิชาในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 22 การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 
22.1 รายวิชาใดที่นิสติสอบได้ E ในวิชาบงัคบันิสติจะต้องลงทะเบียนเรียนซ า้ หรือเลอืก 

รายวิชาอื่นท่ีมีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึเรียนแทน   ในการเลอืกเรียนแทนนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้า
ภาควิชาหรือหวัหน้าสาขาหรือประธานหลกัสตูร ที่รายวิชานัน้สงักดั และได้รับอนมุตัิจากคณบดีที่รายวิชานัน้สงักดั 
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ในกรณีที่ไมใ่ช่วิชาบงัคบั หากได้ผลการเรียนเป็น E ไมต้่องเรียนซ า้ในรายวิชาดงักลา่วได้ 
22.2 ในกรณีที่นิสติย้ายคณะหรือเปลีย่นวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบงัคบัของวิชาเอกเดิม

หรือวิชาโทเดิม  นิสติจะต้องเรียนซ า้หรือจะเลอืกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหมห่รือวิชาโทใหมแ่ทนกนั ได้  ในการเลอืก
เรียนแทนนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้าภาควิชา  หรือหวัหน้าสาขาวิชา  หรือประธานหลกัสตูรของวิชาเอกใหม่
หรือวิชาโทใหม ่และได้รับอนมุตัิจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหมห่รือวิชาโทใหมส่งักดัวิชาที่เลอืกเรียนแทนนีจ้ะไมน่บั
หนว่ยกิตในหมวดวิชาเอกใหมห่รือ 
หมวดวิชาโทใหม ่

ข้อ 23 การนบัหนว่ยกิตและการค านวณคา่ระดบัขัน้เฉลีย่ 
23.1 การนบัจ านวนหนว่ยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาคา่ระดบัขัน้เฉลีย่ให้นบัจากรายวิชาที่มีการประเมินผล 

การศกึษาเป็นคา่ระดบัขัน้  A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 
23.2 การนบัจ านวนหนว่ยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลกัสตูรให้นบัเฉพาะหนว่ยกิตของ

รายวิชาที่สอบได้ ตัง้แตร่ะดบั D  ขึน้ไปเทา่นัน้ 
23.3 คา่ระดบัขัน้เฉลีย่รายภาคการศกึษา ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศกึษานัน้ โดยเอาผลรวม

ของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะรายวิชาเป็นตวัตัง้  
หารด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมของภาคการศกึษานัน้ 

23.4 คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสติตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคการศกึษา
สดุท้ายที่นิสติลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ ของแตล่ะรายวิชาที่
เรียนทัง้หมด หารด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมทัง้หมด 

23.5 การค านวณคะแนนเฉลีย่สะสมให้ค านวณ เมื่อสิน้ภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่นิสติลงทะเบียน
เรียน 

23.6   ในภาคการศกึษาที่นิสติได้ IP รายวิชาใด ไมต้่องน ารายวิชานัน้มาค านวณคา่ระดบัขัน้เฉลีย่รายภาค
การศกึษานัน้ แตใ่ห้น าไปค านวณในภาคการศกึษาที่ได้รับการประเมินผล 

ข้อ 24 การทจุริตในการสอบและการทจุริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการศกึษานิสติที่เจตนาทจุริตหรือท าการทจุริต
ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษดงันี ้

24.1    ตกในรายวิชานัน้ หรือ 
24.2 ตกในรายวิชานัน้ และให้พกัการเรียนในภาคการศกึษาปกติถดัไปหรือเลือ่นการเสนอช่ือขอรับปริญญา

ไปอีก 1 ปีการศกึษา หรือ 
24.3   พ้นจากสภาพนิสติ 
การพิจารณาการทจุริตดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

ข้อ 25 สถานภาพนิสติ เป็นดงันี ้
25.1 สถานภาพนิสติตามการจดัการศกึษา แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
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25.1.1 นิสติเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
25.1.2 นิสติไมเ่ต็มเวลา (Part Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเ่ต็มเวลา 
25.2 สถานภาพนิสติตามการรับเข้าศกึษา 

25.2.1 นิสติสามญั ได้แก ่ผู้ที่ผา่นการคดัเลอืกและขึน้ทะเบียนเป็นนิสติของมหาวิทยาลยัและเข้า 
ศกึษาในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 

25.2.2 นิสติสมทบ ได้แก่ นิสติและนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจาก 
มหาวิทยาลยัให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อน าหนว่ยกิต ไปคิดรวมกบัหลกัสตูรของสถาบนัท่ีตนสงักดั 

25.2.3 นิสติที่เข้าร่วมศกึษา ได้แก่บคุคลภายนอกที่ได้รับการอนมุตัิจากมหาวิทยาลยัให้เข้าร่วม 
ศกึษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนว่ยกิตได้เมื่อได้รับการคดัเลอืกเข้าเป็นนิสติสามญั 

ข้อ 26 การจ าแนกสภาพนิสติ 
สภาพนิสติมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบรูณ์ และสภาพรอพินิจ 
26.1 นิสติสภาพสมบรูณ์ ได้แก่ นิสติที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศกึษาแรกหรือนิสติที่สอบได้คา่ระดบัขัน้

เฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.00 
26.2 นิสติสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสติที่สอบได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมตัง้แต ่1.50-1.99 แตย่งัไมพ้่นสภาพนิสติ 

ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6  
การจ าแนกสภาพนิสติจะกระท าเมื่อสิน้ภาคการศกึษาที่ 2 นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษานิสติเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดู

ร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศกึษาถดัไปที่ลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 27 การลาพกัการเรียน 
27.1 นิสติอาจยื่นค าร้องลาพกัการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้
27.1.1 ถกูเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลอืกหรือรับการ

เตรียมพล 
27.1.2 ได้รับทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวา่งประเทศ หรือทนุอื่นใดที่มหาวิทยาลยัเห็นควรสนบัสนนุ 
27.1.3 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
27.1.4 มีเหตจุ าเป็นสว่นตวั อาจยื่นค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ถ้ามีสภาพนิสติมาแล้วอยา่งน้อย 1 ภาค

การศกึษา 
27.2 การลาพกัการเรียน นิสติต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคเรียน และจะต้องช าระเงิน

คา่รักษาสภาพนิสติของภาคการศกึษานัน้ และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการลาพกัการเรียน 
27.3 การลาพกัการเรียน ให้อนมุตัิครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา ถ้านิสติยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอลาพกัการ

เรียนตอ่ไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหมต่ามข้อ 27.2 
27.4 ให้นบัระยะเวลาที่ลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาด้วย 

ข้อ 28 การลาออก 
นิสติที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสติของมหาวิทยาลยั ให้ยื่นค าร้องตอ่คณะที่นิสติศกึษาอยูแ่ละให้

คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตั ิ
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ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสติ 
นิสติต้องพ้นจากสภาพนิสติในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
29.1 ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรและได้รับอนมุตัิปริญญาตามข้อ 39 
29.2 ได้รับอนมุตัิจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28 
29.3 ถกูคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

29.3.1 ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาแรกที่ขึน้ทะเบียนเป็นนิสติใหม ่
ยกเว้น กรณีตามข้อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3 

29.3.2 ไมช่ าระเงินคา่รักษาสถานภาพนิสติตามข้อ 27.2 
29.3.3 ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 12 
29.3.4 เมื่อคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมต ่ากวา่ 1.50 
29.3.5 เป็นนิสติสภาพรอพินิจที่มีคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมต ่ากวา่ 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศกึษา 

ตอ่เนื่องกนั 
29.3.6 เป็นนิสติสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศกึษาตอ่เนื่องกนั 
29.3.7 ไมส่ามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรือได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมต ่า 

กวา่ 2.00 
29.3.8 ท าการทจุริตในการสอบและถกูสัง่ให้พ้นจากสภาพนิสติ 
29.3.9 มีความประพฤติเสือ่มเสยีอยา่งร้ายแรง 
29.3.10 ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง 
29.3.11 ถกูพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในคดีอาญา เว้นแตค่วามผิดโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

29.4 ถึงแก่กรรม 

 
หมวด 7 

การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 30 การเปลีย่นสถานภาพ 
30.1 ในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง มหาวิทยาลยัอาจอนมุตัิให้นิสติเปลีย่นสถานภาพตามการ

จดัการศกึษาแบบเต็มเวลาหรือไมเ่ต็มเวลาได้ ทัง้นีน้ิสติจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและระเบียบตา่ง ๆ  รวมทัง้ช าระ
คา่ธรรมเนียมการศกึษา ในการเปลีย่นสภาพให้ถกูต้อง 

30.2 นิสติที่เปลีย่นสถานภาพตามการจดัการศกึษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี
การศกึษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลีย่นใหมอ่ยา่งน้อย 1 ปีการศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา 

ข้อ 31 การย้ายคณะ 
31.1 ในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง มหาวิทยาลยัอาจอนมุตัิให้นิสติย้ายคณะได้ทัง้นีน้ิสติ

จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและระเบียบตา่ง ๆ รวมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 
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31.2 นิสติต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคณะไมน้่อยกวา่ 60 วนั ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาที่
ประสงค์จะย้ายการพิจารณาอนมุตัิให้อยูใ่นดลุพินิจของคณบดีที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามระเบียบของคณะนัน้ ๆ การ
ย้ายคณะจะมีผลสมบรูณ์ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศกึษา 

31.3 รายวิชาตา่ง ๆ ที่นิสติย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมด้วย 
31.4 ระยะเวลาการศกึษาให้นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

ข้อ 32 การเปลีย่นวิชาเอกและวิชาโท 
นิสติสามารถเปลีย่นวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้รับอนมุตัิจากหวัหน้าภาคหรือหวัหน้าสาขาวิชาหรือประธาน

หลกัสตูรที่เก่ียวข้อง และได้รับอนมุตัิจากคณบด ี

ข้อ 33 การคืนสภาพนิสติ 
สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสติให้แก่ผู้ที่ถกูคดัช่ือออกเฉพาะกรณีที่มีเหตอุนัสมควรอยา่งยิ่งเทา่นัน้ และ

เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลยัทราบ 

ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาอื่น 
34.1 สถาบนัอดุมศกึษาอื่นท่ีนิสติประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นสถาบนัอดุมศกึษาที่มหาวิทยาลยัให้

ความเห็นชอบ ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของหวัหน้าภาควิชา หรือหวัหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลกัสตูรและได้รับ
อนมุตัิจากคณบด ี

34.2 การโอนหนว่ยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสติลงทะเบียนเรียนจากสถาบนั อดุมศกึษาอื่นตามข้อ 34.1 
ให้เป็นไปตามข้อ 36 

34.3 ผลการศกึษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศกึษาของนิสตินัน้ทกุกรณี มหาวิทยาลยัจะยดึถือการ
รายงานผลการศกึษาโดยตรงจากสถาบนัการศกึษานัน้  ๆ 
และหากไมม่ีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือวา่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรีของหลกัสตูร 

ข้อ 35 การรับโอนนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอื่น 
35.1 มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอื่นท่ีมี 

วิทยฐานะเทียบเทา่มหาวิทยาลยัได้ โดยมีเง่ือนไข และวิธีการตามที่สภาวิชาการก าหนด 
35.2 นิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษา ที่ได้รับโอนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัจะต้องยอมรับการเทียบโอน

รายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัตามข้อบงัคบัข้อ 36 
35.3 นิสติรับโอนจะต้องใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปีการศกึษาแตต้่องไมเ่กิน 

2 เทา่ของก าหนดเวลาที่ต้องศกึษาเพื่อให้ได้จ านวนหนว่ยกิตที่เหลอื และ 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยกิตรวมแตล่ะหลกัสตูร  จึงจะมีสทิธ์ิส าเร็จการศกึษา 
แตไ่มม่ีสทิธ์ิได้รับปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยม 

ข้อ 36 การโอนหนว่ยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดบัอดุมศกึษาให้ใช้เกณฑ์ ดงันี ้
36.1 เป็นรายวิชาในหลกัสตูรอดุมศกึษาที่สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 
36.2 เป็นรายวิชาที่มีเนือ้หาวิชาเทียบเคียงกนัได้หรือมีเนือ้หาสาระครอบคลมุ 
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ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องรายวิชาที่ขอเทียบ 
36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศกึษามาแล้วไมเ่กิน 5 ปี นบัถึงวนัท่ีขอเทียบรายวิชา 
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป และหมวดวิชาเลอืกต้องได้ระดบัขัน้ C หรือคา่ระดบัขัน้เฉลีย่ 2.00 

หรือเทียบเทา่ 
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพต้องสอบได้ไมต่ ่ากวา่ระดบัขัน้ B หรือคา่

ระดบัขัน้เฉลีย่ 3.00  หรือเทียบเทา่ และเป็นไปตามเกณฑ์และข้อก าหนดเพิ่มเติมของคณะที่รับเทียบโอน 
36.6 การโอนหนว่ยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยูใ่นดลุยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่นิสติขอโอน

หนว่ยกิตและเทียบรายวชิาและได้รับอนมุตัิจากคณบด ี
36.7 การโอนหนว่ยกิตและการเทียบรายวิชา ให้กระท าได้ไมเ่กินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยกิตรวมตาม

หลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
36.8 ในกรณีจ าเป็นท่ีไมอ่าจอนโุลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหนว่ยกิตนีไ้ด้ทัง้หมดที่มิได้ระบุ

ไว้ในประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ /ประสบการณ์และให้หนว่ยกิต  มหาวิทยาลยัอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหนว่ยกิ
ตรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลอืกเสรี  ให้กบันิสติที่มีความรู้ความสามารถ  ที่
สามารถวัดมาตรฐานได้  ทัง้นี  ้ นิสติต้องศกึษาให้ครบตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การเทียบโอนของมหาวิทยาลยั 

 

หมวด 8 
การขอรับและการให้ปริญญา 

ข้อ 38 การขอรับปริญญา 
ในภาคการศกึษาใดที่นิสติคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาตอ่มหาวิทยาลยัก่อน

การลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาสดุท้าย 1 เดือน 

ข้อ 39 การให้ปริญญา 
มหาวิทยาลยัจะพิจารณานิสติที่ได้แสดงความจ านงขอรับปริญญาและมีความประพฤติด ีเสนอช่ือตอ่สภา

มหาวิทยาลยัเพื่ออนมุตัิปริญญาบณัฑิตหรือปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
39.1 ปริญญาบณัฑิต 
ผู้มีสทิธ์ิได้รับปริญญาบณัฑิต ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

39.1.1 สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั 
39.1.2 ได้รับการประเมินผล Sในรายวิชาที่ไมน่บัหนว่ยกิต หรือการประเมินรวบยอด ส าหรับ 

หลกัสตูรที่มีการก าหนดไว้ 
39.1.3 ได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.00 ทัง้นีห้ากมีการใช้ระบบการวดัผลและการศกึษาที ่

แตกตา่งไปจากนี ้จะต้องก าหนด ให้มีคา่ เทียบเคียงกนัได้ โดยการอนมุตัิของสภามหาวิทยาลยั 
39.2 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง  
ผู้มีสทิธ์ิได้รับปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง ต้องเป็นนิสติเต็มเวลาและมีคณุสมบตัิดงันี ้
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39.2.1 มีคณุสมบตัิครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไมเ่กินจ านวนภาคการศกึษาที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรทัง้นี ้ไมน่บัภาค 

การศกึษาที่ได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการเรียน 
39.2.3 ได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.25 ขึน้ไป 
9.2.4 ไมม่ีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากวา่ C 

39.3 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ 
ผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ ต้องเป็นนิสติเต็มเวลาและมีคณุสมบตัิดงันี ้

39.3.1 มีคณุสมบตัิครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเ่กินจ านวนภาคการศกึษาตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรทัง้นีไ้มน่บัภาค 

การศกึษาที่ได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการเรียน 
39.3.3 ได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.60 ขึน้ไป 
39.3.4 ไมม่ีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากวา่ C 

 

หมวด 9 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 40 ทกุหลกัสตูรจะต้องก าหนดระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสตูรให้ชดัเจน  
ซึง่อยา่งน้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 

40.1 การบริหารหลกัสตูร 
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
40.3 การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสติ 
40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

ข้อ 41 ให้ทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั  โดยแสดงการปรับปรุงดชันีมาตรฐานและคณุภาพ
การศกึษาเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เนื่องทกุ 5 ปี 

ข้อ 42 หลกัสตูรที่จะเปิดใหมห่รือหลกัสตูรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ ประจ าหลกัสตูร 
ตลอดระยะเวลาที่จดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ไมน้่อยกวา่  5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรจะต้องมี

คณุวฒุิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาที่เปิดสอน และในจ านวนนีต้้องเป็นผู้มีคณุวฒุิไมต่ ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเทา่  หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยา่งน้อย 2 คน ทัง้นีอ้าจารย์ประจ าในแตล่ะหลกัสตูร  
จะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกวา่ 1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้ 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร หมายถึงบคุลากรของมหาวิทยาลยัที่มีหน้าที่หลกัทางด้านการสอนและการวิจยั และ
ปฏิบตัิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสตูรที่เปิดสอน 

ในกรณีเป็นหลกัสตูรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสตูรความร่วมมือของหลายสถาบนั  อาจารย์ประจ าของ
สถาบนัในความร่วมมือนัน้ ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 

ข้อ 43 ให้ทกุหลกัสตูรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสตูร จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
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อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลกัสตูรและการเรียนการสอน  
การพฒันาหลกัสตูร และการติดตามประเมินผลหลกัสตูร และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

บทเฉพาะกาล 

ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบงัคบันีข้ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษา ระดบัปริญญาตรีฉบบัก่อน 
โดยที่ข้อความเดิมเอือ้ประโยชน์แก่นิสติที่เข้าศกึษา ในขณะท่ีข้อบงัคบัฉบบันัน้มีผลบงัคบัใช้ ให้อธิการบดีมีอ านาจ
พิจารณาใช้ข้อบงัคบัเดิมได้ จนกวา่นิสตินัน้จะพ้นสภาพนิสติ 

 ประกาศ ณ  วนัท่ี  25  เมษายน   พ.ศ.  2548 

      

          (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกลุ) 
     นายกสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 305 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร  
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง/ สังกัด 
1. รศ.ดร.วสธุร  ตนัวฒันกลุ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลยับรูพา 
2. ผศ.ดร.สงครามชยั  ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นายไพศาล  บางชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสขุ 

 
4. นางทศันีย์  บวัค า อปุนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสขุ 
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สรุปประเดน็ส าคัญของการวิพากษ์หลักสูตร 
 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ :  รศ.ดร.วสธุร  ตนัวฒันกลุ 
 

 รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ความคิดเห็น 

1. ช่ือหลกัสตูร    
2. ช่ือปริญญา    
3. หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5. คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา    
6. โครงสร้างหลกัสตูร 

1.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุม่พืน้ฐานวิชาชีพ 
   2.1.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2.1.2 กลุม่วิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ 
 2.2 กลุม่วิชาชีพสาธารณสขุ 
 2.3 กลุม่วิชาชีพเฉพาะวิชาเอก 
 2.4 กลุม่วิชาชีพเลอืก 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 
4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
ไมค่วรมีวิชาภาษาองักฤษใน
กลุม่พืน้ฐานสาธารณสขุ 

7. จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร    
8 ความเหมาะสมของรายวชิากบั มคอ.1    
9 ความเหมาะสมของค าอธิบายรายวิชา    
10 แผนการศกึษา    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบัวตัถปุระสงค์

ของหลกัสตูร 
   

12 ความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร    
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ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ 
1. โครงสร้างหลกัสตูรและรายวิชาของหลกัสตูรนัน้ควรยึดตาม มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 

(มคอ. 1)  สาขาสาธารณสขุศาสตร์ 
2. ควรจะตดัรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพออกจากกลุม่วิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ ทัง้นีเ้น่ืองจาก

นิสิตจะได้เรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปอยูแ่ล้ว  
3. ถึงแม้วา่นิสิตจะมีการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชัน้ปีท่ี 4 แตว่า่ควรมีการ

วางแผนให้นิสิตมีการฝึกปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง  
4. ในรายวิชาการฝึกปฏิบตัรัิกษาเบือ้งต้นควรมีการวางแผนการศกึษา โดยอาจให้เรียนในภาค

เรียนเดียวกบัรายวิชาการรักษาเบือ้งต้น หรือหลงัจากเรียนรายวิชาการรักษาเบือ้งต้น  
5. ควรเปล่ียนช่ือรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เป็น อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มลูฐาน 

 
การด าเนินการภายหลังจากการวิพากษ์ 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ได้น าผลการ
วิพากษ์ มาประชมุเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูรดงันี  ้

1. ทบทวนรายวิชาในหลกัสตูรโดยให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 
(มคอ. 1)  สาขาสาธารณสขุศาสตร์ 

2. เน่ืองจากคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา่บณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ควรมี
ความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประยกุต์ทางด้านสาธารณสขุ และ 
เพ่ือให้สอดรับนโยบายการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  จงึควรมีการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
เพิ่มเตมิจากรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

3. มีการวางแผนให้นิสิตมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน โดยเร่ิมตัง้แต่ชัน้ปีท่ี 1  
4. ในแผนการศกึษาจดัให้เรียนรายวิชาการฝึกปฏิบตัรัิกษาเบือ้งต้นในภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 4  

หลงัจากเรียนรายวิชาการรักษาเบือ้งต้น 
5. เปล่ียนช่ือรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์ เป็น อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มลูฐาน  
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สรุปประเดน็ส าคัญของการวิพากษ์หลักสูตร 
 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ :  ผศ.ดร.สงครามชยั  ลีทองดี 
 

 รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ความคิดเห็น 

1. ช่ือหลกัสตูร    
2. ช่ือปริญญา    
3. หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5. คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา    
6. โครงสร้างหลกัสตูร 

1.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุม่พืน้ฐานวิชาชีพ 
   2.1.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2.1.2 กลุม่วิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ 
 2.2 กลุม่วิชาชีพสาธารณสขุ 
 2.3 กลุม่วิชาชีพเฉพาะวิชาเอก 
 2.4 กลุม่วิชาชีพเลอืก 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 
4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
- ตรวจสอบวา่นิสติเรียน
รายวิชาทางวิทยาศาสตร์มาก
เกินไปหรือไม ่
- ควรปรับลดรายวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพและ
น าไปไว้ในหมวดวิชาศกึษา
ทัว่ไป 

7. จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร    
8 ความเหมาะสมของรายวิชากบั มคอ.1    
9 ความเหมาะสมของค าอธิบายรายวิชา    
10 แผนการศกึษา    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบัวตัถปุระสงค์

ของหลกัสตูร 
   

12 ความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร    
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ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ 
1. ช่ือรายวิชาของหลกัสตูรนัน้ควรให้สอดคล้องกบั มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี (มคอ. 1)  สาขา

สาธารณสขุศาสตร์ 
2. ท าไมนิสิตจะต้องเรียนรายวิชาในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 15 หนว่ยกิต 

ควรตรวจสอบวา่นิสิตเรียนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์มากเกินไปหรือไม่  

3. ควรปรับลดรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพและน าไปไว้ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    
  
การด าเนินการภายหลังจากการวิพากษ์ 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ได้น าผลการ
วิพากษ์ มาประชมุเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูรดงันี  ้

1. ทบทวนรายวิชาในหลกัสตูรโดยให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 
(มคอ. 1)  สาขาสาธารณสขุศาสตร์ 

2. คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา่เน่ืองจากนิสิตจะส าเร็จการศกึษาได้วฒุิการศกึษาวิทยาศาสตร
บณัฑิต ดงันัน้จงึควรต้องเรียนรายวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์  

3. เน่ืองจากคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา่บณัฑิตสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ควรมี
ความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประยกุต์ทางด้านสาธารณสขุ และ 
เพ่ือให้สอดรับนโยบายการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน จงึควรมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเตมิจากรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
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สรุปประเดน็ส าคัญของการวิพากษ์หลักสูตร 
 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ :  นายไพศาล  บางชวด 
 

 รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ความคิดเห็น 

1. ช่ือหลกัสตูร    
2. ช่ือปริญญา    
3. หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5. คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา    
6. โครงสร้างหลกัสตูร 

1.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุม่พืน้ฐานวิชาชีพ 
   2.1.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2.1.2 กลุม่วิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ 
 2.2 กลุม่วิชาชีพสาธารณสขุ 
 2.3 กลุม่วิชาชีพเฉพาะวิชาเอก 
 2.4 กลุม่วิชาชีพเลอืก 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 
4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

7. จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร    
8 ความเหมาะสมของรายวิชากบั มคอ.1    
9 ความเหมาะสมของค าอธิบายรายวิชา    
10 แผนการศกึษา    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบัวตัถปุระสงค์

ของหลกัสตูร 
   

12 ความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร    
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ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ 
1. เห็นชอบวา่ในปัจจบุนัยงัสามารถใช้วฒุิการศกึษา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุ

ศาสตร์ เพ่ือผลิตบณัฑิตสาขาสาธารณสขุศาสตร์ 
2. โครงสร้างหลกัสตูรควรเป็นไปตามข้อก าหนดตาม มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี (มคอ. 1)  สาขา

สาธารณสขุศาสตร์ 
3. การก าหนดรายวิชาในหลกัสตูรนัน้ควรพิจารณาให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัวิิชาชีพการ

สาธารณสขุชมุชน พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บทบาทตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิ
วิชาชีพฯ   

4. นิสิตต้องมีการฝึกปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง   

4. นิสิตวิชาเอกสาธารณสขุชมุชนจะต้องให้นิสิตเรียนในรายวิชาเก่ียวกบัการใช้ยา การรักษา
เบือ้งต้น และมีทกัษะด้านการฝึกปฏิบตัรัิกษาเบือ้งต้น   

  
การด าเนินการภายหลังจากการวิพากษ์ 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ได้น าผลการ
วิพากษ์ มาประชมุเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูรดงันี  ้

1. ทบทวนรายวิชาในหลกัสตูรโดยให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 
(มคอ. 1)  สาขาสาธารณสขุศาสตร์ 

2. ทบทวนรายวิชาในหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัวิิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน พ.ศ. 
2556 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บทบาทตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัวิิชาชีพฯ  

3. มีการวางแผนให้นิสิตมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน โดยเร่ิมตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 
4. ในหลกัสตูรก าหนดให้นิสิตวิชาเอกสาธารณสขุชมุชนต้องเรียนเก่ียวกบัการประยกุต์ การตรวจ

ประเมิน และการบ าบดัเบือ้งต้น โดยเรียนในรายวิชา เภสชัสาธารณสขุ การรักษาเบือ้งต้น และ
การฝึกปฏิบตัรัิกษาเบือ้งต้น 
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สรุปประเดน็ส าคัญของการวิพากษ์หลักสูตร 
 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ :  นางทศันีย์  บวัค า 
 

 รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ความคดิเห็น 

1. ช่ือหลกัสตูร    
2. ช่ือปริญญา    
3. หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5. คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา    
6. โครงสร้างหลกัสตูร 

1.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุม่พืน้ฐานวิชาชีพ 
   2.1.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2.1.2 กลุม่วิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ 
 2.2 กลุม่วิชาชีพสาธารณสขุ 
 2.3 กลุม่วิชาชีพเฉพาะวิชาเอก 
 2.4 กลุม่วิชาชีพเลอืก 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 
4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

7. จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร    
8 ความเหมาะสมของรายวิชากบั มคอ.1    
9 ความเหมาะสมของค าอธิบายรายวิชา    
10 แผนการศกึษา    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบัวตัถปุระสงค์

ของหลกัสตูร 
   

12 ความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร    
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ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ 
1. เห็นชอบวา่ในปัจจบุนัยงัสามารถใช้วฒุิการศกึษา วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุ

ศาสตร์ เพ่ือผลิตบณัฑิตสาขาสาธารณสขุศาสตร์  
2. การก าหนดรายวิชาในหลกัสตูรนัน้ควรพิจารณาให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัวิิชาชีพการ

สาธารณสขุชมุชน พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บทบาทตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิ
วิชาชีพฯ   

3. ควรมีรายละเอียดและเง่ือนไขการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ชดัเจน    
4. นิสิตวิชาเอกสาธารณสขุชมุชนจะต้องให้นิสิตเรียนในรายวิชาเก่ียวกบัการตรวจประเมิน และ

การบ าบดัเบือ้งต้น 
5. เน่ืองจากผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรนีใ้นทกุวิชาเอกจะได้วฒุิการศกึษา วิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ดงันัน้ในรายวิชาการปฐมพยาบาลควรเพิ่มเนือ้หา
เก่ียวกบัการตรวจประเมิน และการบริบาลเบือ้งต้น  

6. ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสขุ ควรเพิ่มเนือ้หาเก่ียวกบั
พระราชบญัญตัวิิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน 

  
การด าเนินการภายหลังจากการวิพากษ์ 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ได้น าผลการ
วิพากษ์ มาประชมุเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูรดงันี  ้

1. ทบทวนรายวิชาในหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัวิิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน พ .ศ. 
2556 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บทบาทตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัวิิชาชีพฯ 

2. มีการวางแผนให้นิสิตมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน โดยเร่ิมตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 
นอกจากนัน้ยงัมีการก าหนดรายละเอียดในองค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

3. ในหลกัสตูรก าหนดให้นิสิตวิชาเอกสาธารณสขุชมุชนต้องเรียนเก่ียวกบัการประยกุต์ การตรวจ
ประเมิน และการบ าบดัเบือ้งต้น โดยเรียนในรายวิชา เภสชัสาธารณสขุ การรักษาเบือ้งต้น และ
การฝึกปฏิบตัรัิกษาเบือ้งต้น 

4. ในรายวิชาการปฐมพยาบาลมีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวกบัการประเมินภาวะสขุภาพ และการรักษา
โรคเบือ้งต้น   

5. ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสขุ มีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวกบั
พระราชบญัญตัวิิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานส ารวจภาวการณ์มีงานท า 
บัณฑติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 
 จากการติดตามส ารวจบณัฑิตหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) ท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2556 ซึง่เป็นบณัฑิตรุ่นแรก จ านวน 
126  คน แบง่เป็นแขนงวิชาสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ จ านวน 61 คน และแขนงวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม จ านวน 65 คน พบวา่ มีบณัฑิตศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท จ านวน 5 คน แบง่เป็นแขนงวิชา
สขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ จ านวน 1 คน และแขนงวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 คน   มี
บณัฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 115 คน แบง่เป็นแขนงวิชาสขุศกึษาและพฤตกิรรม
สขุภาพ จ านวน 57 คน และแขนงวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม จ านวน 58 คน  เม่ือคดิคา่ร้อยละเทียบกบั
ผู้ส าเร็จการศกึษาโดยไมน่บัจ านวนผู้ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท พบวา่ โดยรวมมีคา่ร้อยละ การได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คดิเป็นร้อยละ 95.04 แบง่เป็นแขนงวิชาสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ 
ร้อยละ 95.00  และแขนงวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.08 
 

 
รายการ 

แขนงวิชาสขุศกึษา
และพฤตกิรรม

สขุภาพ 

แขนงวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม 

รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 61 65 126 
จ านวนผู้ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท 1 4 5 
จ านวนผู้ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 57 58 115 
จ านวนผู้ไมไ่ด้งานท า 3 3 6 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาโดยไมน่บัผู้ศกึษา
ตอ่ระดบัปริญญาโท 

60 61 121 

ร้อยละของผู้ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

95.00 95.08 95.04 
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ผลการส ารวจความพงึพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
 จากการตดิตามส ารวจความพงึพอใจของนิสิตปีสดุท้ายท่ีมีตอ่หลกัสตูรและการจดัการเรียนการ
สอน หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยท า
การเก็บข้อมลูจากนิสิตชัน้ปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2556 หลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนท่ีนิสิตจะส าเร็จ
การศกึษา โดยท าการเก็บข้อมลูจากนิสิต จ านวน 126 คน ผลการประเมินพบวา่ ความพงึพอใจโดยรวม 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.47 เม่ือจ าแนกรายด้านพบวา่ ด้านหลกัสตูร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.44 ด้านอาจารย์
ผู้สอน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.49 ด้านการจดัการเรียนการสอน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.41 ด้านการวดั
ประเมินผล มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.51 และด้านการเรียนรู้ตลอดหลกัสตูรได้พฒันาคณุลกัษณะของผู้ เรียน  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.48 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD 
ด้านหลักสูตร   
1. การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 4.42 0.49 
2. มีแผนจดัการศกึษาตลอดหลกัสตูรอยา่งชดัเจน 4.40 0.48 
3. รายวิชาในหลกัสตูรมีความเพียงพอ และมีประโยชน์ตอ่วิชาชีพ 4.49 0.50 
4. วิชาเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม และสอดคล้องกบัความ
ต้องการ 

4.38 0.48 

5. จ านวนชัว่โมงเรียนในแตล่ะวิชามีความเหมาะสม  4.52 0.50 
รวม 4.44 0.24 

ด้านอาจารย์ผู้สอน   
1. อาจารย์ผู้สอนมีคณุวฒุิและประสบการณ์เหมาะสมกบัรายวิชาท่ีสอน 4.60 0.49 
2. อาจารย์สอนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 4.40 0.49 
3. อาจารย์สอนตรงตามเนือ้หา และเวลาท่ีก าหนด 4.50 0.50 
4. อาจารย์สนบัสนนุสง่เสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพฒันาตนอยา่งสม ่าเสมอ 4.21 0.65 
5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและพฒันานิสิตได้อยา่งเหมาะสม 4.68 0.46 
6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม 4.56 0.49 

รวม 4.49 0.22 
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รายการ ค่าเฉล่ีย SD 
ด้านการจัดการเรียนการสอน   
1. การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องกบัลกัษณะวิชาและวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้ 

4.34 0.47 

2. กระบวนการจดัการเรียนการสอนสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีลกัษณะตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิการศกึษา 

4.34 0.47 

3. น าผลงานวิจยั หรือองค์ความรู้ใหมม่าใช้ในการเรียนการสอน 4.36 0.48 
4. วิธีการสอนกระตุ้นการคดิ วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 4.45 0.49 
5. การใช้ส่ือประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม 4.46 0.50 
6. สง่เสริมให้นิสิตได้ประยกุต์แนวคดิ ศาสตร์ทางวิชาชีพ และศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องในการพฒันาความรู้ 

4.50 0.50 

รวม 4.41 0.16 
ด้านการวัดประเมินผล   
1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4.60 0.49 

2. การวดัและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ลว่งหน้า 

4.38 0.48 

3. ระบบการวดัและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.53 0.50 
รวม 4.51 0.20 

ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน   
1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.26 0.40 
2. ด้านความรู้ 4.58 0.49 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 4.57 0.49 
4. ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 4.22 0.41 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.51 0.50 

6. ด้านทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพ 4.74 0.43 
รวม 4.48 0.19 

รวมทัง้ 5 ด้าน 4.47 0.10 
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ผลการส ารวจความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑติ 
 จากการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) นัน้ หลกัสตูรฯ ได้ท าการเก็บข้อมลูจาก
ตวัอยา่ง ซึง่เป็นผู้นิเทศของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชัน้ปีท่ี 4 ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากหนว่ยงานท่ี
นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยข้อก าหนดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนัน้ นิสิตชัน้ปีท่ี 4 
จะต้องฝึกปฏิบตัเิสมือนกบัวา่เป็นผู้ปฏิบตังิานจริงของหนว่ยนัน้  ตลอดภาคเรียนท่ี 2 ของชัน้ปีท่ี 4   
ดงันัน้ผู้นิเทศซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากหนว่ยงาน จะต้องประเมินนิสิตอยา่งใกล้ชิด จงึสามารถประเมิน
คณุลกัษณะของนิสิตเม่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จตามก าหนดได้ จากการเก็บข้อมลูจากผู้นิเทศ 
จ านวน 48 คน  ซึง่ผลการประเมินพบวา่ ความพงึพอใจโดยรวม มีคา่เฉล่ียเทา่กับ 4.04 เม่ือจ าแนกราย
ด้านพบวา่ ด้านคณุธรรมจริยธรรม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.02  ด้านทกัษะทางปัญญา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.11 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.05  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.92   และด้านอตัตลกัษณ์ของบณัฑิตมหาวิทยาลยั “มี
ทกัษะการส่ือสาร” มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.97 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
1. ซ่ือสตัย์สจุริตตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 4.39 0.49 
2. ขยนั อดทน อตุสาหะ ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค 4.25 0.43 
3. เอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ ่เสียสละเพ่ือสว่นรวม 4.27 0.53 
4. ออ่นน้อมถ่อมตนทัง้กาย วาจา ใจ 4.10 0.30 
5. มีวินยั เคารพกฎของหนว่ยงาน และสงัคม 3.87 0.56 

รวม 4.17 0.17 
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ   
1. รู้และเข้าใจหลกัการ ทฤษฎี และเนือ้หาวิชาท่ีใช้ในการปฏิบตังิาน 4.14 0.58 
2. มีทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพ่ือพฒันางานและตนเอง 4.08 0.45 
3. มีทกัษะประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ดี 3.93 0.52 
4. สามารถจบัใจความ และสรุปข้อมลูเพื่อการน าเสนองานได้ดี 4.12 0.53 
5. มีความรอบรู้เป็นพืน้ฐานในการคดิ วิจารณญาณในการแก้ปัญหาในงาน 3.81 0.53 

รวม 4.02 0.21 
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รายการ ค่าเฉล่ีย SD 
ด้านทักษะทางปัญญา   
1. คดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้อยา่งสนัต ิ 4.20 0.50 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเป็นระบบและถกูต้อง 4.14 0.35 
3. จดัการงานตา่งๆ ได้อยา่งสร้างสรรค์ ไมมี่ปัญหาตามมาภายหลงั 4.12 0.48 
4. มีการท างานอยา่งมีสต ิรอบคอบ และสขุมุ 4.12 0.44 
5. มีทกัษะในการควบคมุอารมณ์ เม่ือเผชิญหน้ากบัสถานการณ์กดดนั /
ปัญหา 

3.97 0.38 

รวม 4.11 0.14 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
1. มีทกัษะการท างานเป็นกลุม่เพ่ือบรรลเุป้าหมายของงานและองค์กร 3.87 0.53 
2. ใจกว้าง เคารพในความคดิเห็นและสิทธิของผู้ อ่ืน 4.18 0.39 
3. รับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับ จนส าเร็จตามเป้าหมาย 4.10 0.30 
4. เป็นท่ีไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน และหวัหน้างานมงาน 4.00 0.50 
5. ปรับตวักบัเพ่ือนร่วมงานและการเปล่ียนแปลงได้ดี 4.10 0.42 

รวม 4.05 0.17 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

1. วิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อการสรุป แปลผลโดยทัว่ไปให้เข้าใจได้ง่าย 3.95 0.61 
2. สามารถพดูและเขียนภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อยา่ง
ถกูต้อง 

3.89 0.47 

3. สามารถพดูและเขียนภาษาท่ีสองเพื่อการส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อยา่ง
ถกูต้อง 

2.72 0.57 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาข้อมลูได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 4.50 0.50 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารภายในหนว่ยงานได้
อยา่งเหมาะสม 

4.52 0.50 

รวม 3.92 0.25 
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รายการ ค่าเฉล่ีย SD 
ด้านอัตตลักษณ์ของบัณฑติมหาวิทยาลัย “มีทักษะการส่ือสาร”   
1. สามารถเลือกใช้ถ้อยค า/ส านวนภาษาให้เกิดความเข้าใจกบัผู้ ฟังท่ีมี
ความรู้แตกตา่งกนัได้อยา่งเหมาะสม 

3.81 0.73 

2. สามารถเลือกใช้วิธีการตา่งๆ ในการถ่ายทอดความรู้ /ข้อมลูไปสูผู่้ รับจน
เกิดความเข้าใจ 

4.02 0.56 

3. สามารถถ่ายทอดความรู้/ข้อมลูไปสูผู่้ รับได้อยา่งมีความหมาย และเป็น
ประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ รับ 

4.08 0.53 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
งานได้ 

4.12 0.70 

5. สามารถเข้าถึงและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูห่ลากหลายใน
การเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้กบัผู้ อ่ืนได้ 

3.83 0.63 

รวม 3.97 0.20 
รวมทัง้ 6 ด้าน 4.04 0.12 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 

 

- ไม่มี    - 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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Ariyothai N, Podhipak A , Akarasewi  P, Tornee S, Smithtikarn S, and Thongprathum P.(2004) . 

Cigarette Smoking and Its Relation to Pulmonary Tuberculosis in Adults . Southeast 
Asian J Trop Med Public Health ; 35 (1) : 219-227.  
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4.  หนังสือ ต ารา 
ทรงพล  ตอ่นี  อมรา  กนัยวิมล วิริยา  สขุวงศ์, อนนัต์  มาลารัตน์, และไพบลูย์  ออ่นมัง่. (2542).  

การศกึษาพฤตกิรรมการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตชนบท : กรณีศกึษาในต าบลหนองแสง  
อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก. กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

เอกสารประกอบการสอนวิชา สข 553 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจยัทางสขุศกึษา 

 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

พฤตกิรรมการควบคมุน า้หนกัของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีภาวะ
น า้หนกัเกินและภาวะอ้วน แหลง่ทนุ งบประมาณเงินรายได้คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั   
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสรัญญา  วนัจรารัตตต์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ 63 หมู ่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
E-mail sarunya_pk@hotmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental 

Sciences) 
University of Pune, India 2557 

ปริญญาโท ส.ม. (อนามยัสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2547 
ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรการพยาบาล

และผดงุครรภ์,  
ส.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) 

วิทยาลยัพยาบาลสระบรีุ 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

2529 
 
2544 

 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 
- การจดัการคณุภาพน า้ภาคประชาชน : กรณีศกึษาบ้านกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวกัขอนแก่น . 

วิทยานิพนธ์ ส.ม. (อนามยัสิ่งแวดล้อม). มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
- Comparative Study of Integrated Water Resources Watershed Management in India and 

Thailand. Thesis Ph.D. (Environmental Sciences). University of Pune, India. 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
อไุรวรรณ อินทร์มว่ง  สรัญญา โพธ์ิทอง(วนัจรารัตต์) และสมพร อดุมวินิจศลิป์. (2546). การประเมินผล 

กระทบทางสขุภาพ กรณีศกึษาโครงการโขง ชี มลู. คลงัข้อมลูและความรู้ระบบสขุภาพ, 
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ(สวรส.).  [ตีพิมพ์ออนไลน์]  
URL:  http://kb.hsri.or.th:8080/dspace/handle/11228/1648 

mailto:sarunya_pk@hotmail.com
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ยรรยงค์ อินทร์มว่ง, นาวิน โสภาพงศ์, สภุาวดี บญุเจือ, สมพร อดุมวินิจศลิป์ และ สรัญญา โพธ์ิทอง  
(วนัจรารัตต์). (2546). กระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างศกัยภาพชมุชนในการประเมินผล 
กระทบทางสขุภาพจากมลพิษทางน า้ กรณีศกึษาจงัหวดันครนายก . คลงัข้อมลูและความรู้ 
ระบบสขุภาพ,สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ(สวรส.).  [ตีพิมพ์ออนไลน์]  
URL:  http://kb.hsri.or.th:8080/dspace/handle/11228/1284 

สรัญญา วนัจรารัตต์ และเพิ่มพลู นาถมทอง. (2548). การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ กรณีศกึษา 
โครงการชลประทานระบบทอ่สง่น า้บ้านกดุน า้ใส อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น .  
คลงัข้อมลูและความรู้ระบบสขุภาพ,สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ(สวรส.).  [ตีพิมพ์ออนไลน์]  
URL: http://kb.hsri.or.th:8080/dspace/handle/11228/2114 

สรัญญา วนัจรารัตต์  อรทยั แฝงจนัดา และ Eleanor White. (2549). การพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อ 
การจดัการทรัพยากรน า้ กรณีศกึษาลุม่แมน่ า้ชีตอนบน . คลงัข้อมลูและความรู้ระบบสขุภาพ, 
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ(สวรส.).  [ตีพิมพ์ออนไลน์]  
URL: http://kb.hsri.or.th:8080/dspace/handle/11228/1915 

 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
 -  
3.  บทความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 
  - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kb.hsri.or.th:8080/dspace/handle/11228/1284
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล นางอนงค์  หาญสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ท่ีอยู่ 63 หมู ่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
E-mail anongh@swu.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สาธารณสขุศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 

ปริญญาโท ส.ม. (อนามยัสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2546 

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรพยาบาลและ
ผดงุครรภ์ 

ส.บ. (การบริหารสาธารณสขุ) 

ส.บ. (อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั) 

วิทยาลยัพยาบาลสระบรีุ 

 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2537 
 
2544 
 
2554 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 
- ปัญหาสขุภาพการท างานในโรงงานอตุสาหกรรมทอผ้าไหมพรมจงัหวดัชยัภมูิ . วิทยานิพนธ์ ส.ม. 

(อนามยัสิ่งแวดล้อม). มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
- ปัจจยัเส่ียงของการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้โดยบริษัทขนสง่เอกชนในประเทศไทย . ดษุฎีนิพนธ์ ปร.ด. 

(สาธารณสขุศาสตร์). มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
ศริิลกัษณ์  ง้าวนาเสียว และอนงค์  หาญสกลุ. (2554). ปัจจยัการรับรู้ภาวะสขุภาพและการสนบัสนนุ 

ทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมสร้างเสริมสขุภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ. วารสารส านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 6 ขอนแก่น ;  
18 (3): 73-83.  
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องัคณา  วงศ์บตุร และอนงค์  หาญสกลุ. (2554). ปัจจยัการรับรู้ด้านสขุภาพท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม  

การป้องกนัอนัตรายจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ กลุม่ตดัเย็บเสือ้ผ้ายืด  

บ้านโนนโพธ์ิ ต าบลลุม่ล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมูิ  . วารสารส านกังานป้องกนั 
ควบคมุโรคท่ี 6 ขอนแก่น ; 18 (3): 34-48.  

ศรีไพร  ปอสิงห์ และอนงค์  หาญสกลุ. (2555). ประสิทธิผลโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมตอ่  

ความรู้และพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้สงูอายตุ าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัรัุส  

จงัหวดัชยัภมูิ . วารสารส านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 6 ขอนแก่น ; 19 (1): 39-53.  
อมรรัตน์  ภิรมย์ชม และอนงค์  หาญสกลุ. (2555). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการดแูลตนเองของ 

ผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในอ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมูิ   . วารสารส านกังานป้องกนั 
ควบคมุโรคท่ี 6 ขอนแก่น ; 19 (1): 1-10.  

อาคม  กนัหาเรียงและอนงค์  หาญสกลุ. (2555). ภาวะซมึเศร้าของผู้สงูอายตุ าบลธาตทุอง  

อ าเภอภเูขียว จงัหวดัชยัภมูิ . วารสารคณะพลศกึษา ; 15 (1): 154-162.  
องัคณา  วงศ์บตุร และอนงค์  หาญสกลุ. (2555). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการป้องกนั  

อนัตรายจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ กลุม่ตดัเย็บเสือ้ผ้ายืด  บ้านโนนโพธ์ิ  
ต าบลลุม่ล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมูิ  . วารสารคณะพลศกึษา ; 15 (1): 142-153.  

อมรรัตน์  ภิรมย์ชม และอนงค์  หาญสกลุ. (2555). การรับรู้สขุภาวะและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในอ าเภอหนองบวัระเหว  
จงัหวดัชยัภมูิ  . วารสารคณะพลศกึษา ; 15 (1): 129-141.  

ศริิลกัษณ์  ง้าวนาเสียว และอนงค์  หาญสกลุ . (2555). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมสร้างเสริม 
สขุภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ .  
วารสารคณะพลศกึษา ; 15 (1): 108-118.  

อนงค์  หาญสกลุ. (2556). ความรู้ เจตคต ิและพฤตกิรรมการปฏิบตัตินเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอย  
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  .  
วารสารคณะพลศกึษา ; 16 (2): 89-98.  

อนงค์  หาญสกลุ. (2556). พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของประชาชน ในอ าเภอปากพลี จงัหวดั  

นครนายก  . วารสารคณะพลศกึษา ; 16 (1): 158-168.  
สิริพรรณ  ไตรทิพย์ และ อนงค์  หาญสกลุ. (2557). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การป่วยวณัโรค ในผู้ ป่วย  

เบาหวานชนิดท่ี2 จงัหวดัชยัภมูิ  . วารสารคณะพลศกึษา ; 17 (2): 251-263.  
ยทุธศกัดิ ์ อนาชยั และ อนงค์  หาญสกลุ. (2557). คณุภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใน  

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลเขตจงัหวดัชยัภมูิ  . วารสารคณะพลศกึษา ; 17 (1):  
152-162.  
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2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
 -  
3.  บทความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 
 -  

5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 - 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวจิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ท่ีอยู่ 63 หมู ่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
E-mail jirawantorit@gmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้า ธนบรีุ 
2558 

ปริญญาโท วท.ม. (สขุาภิบาล
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2549 

 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 
-  Optimum Conditions of Cadmium and Zinc Removal by Hapalosiphon hibernicus .  
    Thesis M.Sc. (Environmental Sanitation). Mahidol University. 
- Treatment of Nitrogen and Phosphorus from Domestic Wastewater by Echinodorus 

cordifolius with Pseudomonas putida and Flavobacterium oryzihabitans . Thesis Ph.D. 
(Biotechnology) . King Mongkut’s University of Technology Thonburi. 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
Torit, J., Siangdung, W. and Thiravetyan, P. (2012) “Phosphorus removal from domestic 

wastewater by Echinodorus cordifolius L.” Journal of Environmental Science and 
Health, Part A. 47, 794-800.  
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Torit, J. and Thiravetyan, P. (2014) . Using Echinodorus cordifolius Augmented  
with Pseudomonas putida and Flavobacterium oryzihabitans for Domestic  
Wastewater Treatment" International Journal of Environmental Engineering; 1: 20-25.  

ทรงพล  ตอ่นี  สิงหา  จนัทน์ขาว  นรุตตม์  สหนาวิน   ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ และ จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ .  
(2557). ผลของกิจกรรมสขุศกึษาท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคอาหารไขมนัสงูของประชาชนบ้าน  
บงึกล ่า อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก. วารสารคณะพลศกึษา ; 17 (1) : 196-208. 

ทรงพล  ตอ่นี  นรุตตม์  สหนาวิน  สิงหา  จนัทน์ขาว  จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ และ ปรัชญ์  อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ .  
(2557) . การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุศาสตร์ คณะพลศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศกึษา ; 17 (2) : 197-208. 

ทรงพล  ตอ่นี  นรุตตม์  สหนาวิน  สิงหา  จนัทน์ขาว  ปรัชญ์  อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ และ จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ . 
(2558) . ผลของกิจกรรมสขุศกึษาโดยประยกุต์การมีสว่นร่วมของชมุชนท่ีมีตอ่พฤตกิรรม  
การออกก าลงักายของประชาชนต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก .  
วารสารคณะพลศกึษา ; 18 (1) : 223-237. 

 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
Torit, J. and Thiravetyan, P., (2013) “Treatment of phosphorus and nitrogen from domestic 

wastewater by Echinodorus cordifolius augmented with Pseudomonas putida”, The 
10th International Phytotechnologies Conference, October 1-4, The Holiday Inn 
Syracuse-Liverpool-Exit 37, Syracuse, New York, USA. (Oral Presentation) 

Torit, J., Inthorn, D., Thiravetyan, P. and Incharoensakdi, A. (2009) “Optimum conditions of 
zinc removal by Hapalosiphon hibernicus”, The 8th National Environment 
Conference, March 25-27, Suranaree University of Technology, Nakhon 
Ratchasima, Thailand. (Oral Presentation)   

Torit, J. and Thiravetyan, P., (2014) "Using Echinodorus cordifolius Augmented with  
Pseudomonas putida and Flavobacterium oryzihabitans for Domestic Wastewater  
Treatment", International Conference on Advances in Environment and 
 Bio-Technology, August 26-27, City University of Hong Kong, Hong Kong.  
(Oral Presentation) 
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Torit, J. and Thiravetyan, P., (2014) "Comparison of Echinodorus cordifolius  and Sagittaria  
montevidensis in Treatment of Domestic Wastewater", International Conference on  
Latest Scientific Research and Technology, September 13, Pattaya, Thailand.  
(Oral Presentation) 

Torit, J. (2015) "Nitrogen and Phosphorus Treatment from Dormitory Wastewater of  
Srinakharinwirot University Ongkaruk by Acrostichumaureum L. and  
Eucalyptus globules Labill", Third International Conference on Advances in  
Bio-Informatics, Bio-Technology and Environmental Engineering-ABBE, May 26-27,  
Birmingham, UK. (Oral Presentation) 

 
3.  บทความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 
  - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
การบ าบดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน า้เสียบริเวณหอพกันิสิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ โดยใช้ต้นปรงทะเลและยคู าลิปตสั  งบประมาณเงินรายได้คณะพลศกึษา ประจ าปี
งบประมาณ 2557  
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล นายนรุตตม์  สหนาวิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ท่ีอยู่ 63 หมู ่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
E-mail s_narut@hotmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก - - - 

ปริญญาโท วท.ม.(สขุาภิบาล
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2551 

ปริญญาตรี วท.บ.(อนามยัสิ่งแวดล้อม)   
ส.บ.(อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) 

มหาวิทยาลยับรูพา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2548 
2554 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 
-  Photodegradation for Formaldehyde Removal by Adding Titanium Dioxide in Acrylic Paint .  
    Thesis M.Sc. (Environmental Sanitation). Mahidol University. 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
นรุตตม์  สหนาวิน . (2555) . การประเมินความเส่ียงด้านจลุินทรีย์ในอากาศในห้องเรียน มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ .วารสารคณะพลศกึษา ; ปีท่ี 15 (ฉบบัพิเศษ) : 367-80. 
ทรงพล  ตอ่นี  สิงหา  จนัทน์ขาว  นรุตตม์  สหนาวิน   ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ และ จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ .  

(2557). ผลของกิจกรรมสขุศกึษาท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคอาหารไขมนัสงูของประชาชนบ้าน  
บงึกล ่า อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก. วารสารคณะพลศกึษา ; ปีท่ี 17 (1) : 196-208. 

ทรงพล  ตอ่นี  นรุตตม์  สหนาวิน  สิงหา  จนัทน์ขาว  จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ และ ปรัชญ์  อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ .  
(2557) . การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุศาสตร์ คณะพลศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศกึษา ; ปีท่ี 17 (2) : 197-208. 
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ทรงพล  ตอ่นี  นรุตตม์  สหนาวิน  สิงหา  จนัทน์ขาว  ปรัชญ์  อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ และ จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ . 
(2558) . ผลของกิจกรรมสขุศกึษาโดยประยกุต์การมีส่วนร่วมของชมุชนท่ีมีตอ่พฤตกิรรม 
การออกก าลงักายของประชาชนต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก .  
วารสารคณะพลศกึษา ; 18 (1) : 223-237. 

นรุตตม์  สหนาวิน .(2558) . อนภุาคแขวนลอยรวม, ขนาด 10 ไมครอน, ขนาด 2.5 ไมครอน และ 
ความสมัพนัธ์ตอ่ปริมาณแบคทีเรียและเชือ้ราในอากาศภายในห้องเรียน.  
วารสารคณะพลศกึษา ; 18 (1) : 248-255. 

 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
นรุตตม์  สหนาวิน  จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ  ทรงพล  ต่อนี  และ สิงหา  จนัทน์ขาว. พฤตกิรรมการอนรัุกษ์ 

แหลง่น า้ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในอ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก . ในการ 
ประชมุวิชาการสาธารณสขุแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 14 ณ  กรุงเทพมหานคร 15-16 สิงหาคม พ.ศ 2556. 

 
3.  บความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 
  - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 
การประเมินความเส่ียงในการสมัผสัฝุ่ นท่ีสามารถหายใจเข้าไปได้ของชาวนาท่ีท าการเผานาข้าว  

งบประมาณเงินรายได้คณะพลศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2556 เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั 
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ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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E-mail panin.khampa@gmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2554 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สขุาภิบาล) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2550 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 
- Egg hatching of human liver fluke, Opisthorchis viverrini  . Thesis Ph.D.(Parasitology). 
   Khon Kaen University. 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
Khampoosa P,  Jones MK, Lovas EM, Srisawangwong T,  Laha T, Piratae S, Thammasiri C, 

Suwannatrai,A,  Sripanidkulchai B, Eursitthichai V, Tesana S. (2011). Light and electron 
microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver 
fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea). Parasitol Res 
DOI: 10.1007/s00436-011-2557-3.  

Tesana S, Thapsripair P, Thammasiri C, Prosopdee S, Suwannatrai A, Haruay S,     
Khampoosa P, Kulsantiwong J, Donthaisong C, Chalokepanrat P, Viyanant V,       
Malone JB. (2012). Effect of Bayluscide on Bithynia siamensis goniomphalos, the first 
intermediate host of the human liver fluke, Opisthorchis viverrini, in laboratory and field 
trials. Parasitol Int 61: 52-55.  
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Suwannatrai A, Suwannatrai K, Haruay S, Piratae S, Thammasiri C, Khampoosa P,   
 Kulsantiwong J, Prasopdee S, Tarbsripair P, Suwanwerakamtorn R, Sukchan S, 
 Boonmars T, Malone JB, Kearney MT, Tesana S. (2011). Effect of soil surface salt on 

the density and distribution of the snail Bithynia siamensis goniomphalos in northeast 
Thailand. Geospatial Health 5: 183-190.  

Haruay S,Tesana S, Suwannatrai A,Piratae S, Khampoosa P,Thammasiri C, Duangprompo W, 
  Kaewkes S, Tabsripair P, Paiboonsak S. (2008). Effects of Surface Salt on Distribution 

and Density of Snails in Family Viviparidae in Khon Kaen Province, Thailand, Analyses 
by Using Geographic Information System. J Khon Kaen 8: 40-50. 

Thammaisri C, Tesana S, Suwannatrai A, Piratae S, Khampoosa P. (2009). Molluscicidal 
effects of Bayluscide (niclosamide) on Bithynia msiamensis goniomphalos first 
intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini. J Khon Kaen 9(2): 107-117. 

Kulsantiwong J,  Prasopdee S, Piratae S, Khampoosa P, Suwannatrai A, Duangprompo W, 
  Boonmars T, Ruangjirachuporn W, Ruangsittichai J, Viyanant V, Hebert PDN,   
 Tesana S. (2012). Species-specific primers designed from RAPD products for Bithynia 

funiculate, the first intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini in North 
Thailand. J Parasitol (Epub ahead of print). 

Tesana S, Thabsripair P, Suwannatrai A, Haruay S, Piratae S, Khampoosa P, Thammasiri C, 
Prasopdee S, Kulsantiwong J, Chalorkpunrut P, Jones MK. (2014). Parasite surveys 
and environmental management for prevention of parasitic infection in cultivated 
Barbonymus gonionotus (Cyprinidae) in fishponds, in an opisthorchiasis endemic area 
of northeast Thailand. Aquaculture 428: 54-60. 

Prasopdee S, Kulsantiwong J, Piratae S, Khampoosa P, Thammasiri C, Suwannatra A,  
 Laha T, Grams R, Loukas A, Tesana S. (2015). Temperature dependence of 

Opisthorchis vivirini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis 
goniomphalos. Acta Tropica 141: 112-117.  

Kulsantiwong J, Prasopdee S, Piratae S, Khampoosa P, Thammasiri C, Suwannatrai A, 
Boonmars T,  Viyanant V, Ruangsitichai J, Tarbsripair P, Tesana S. (2015). Trematode 
infection of freshwater snail, family Bithynidae in Thailand. Aquaculture 3: 46-52.  
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2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
- Light and electron microscopy obervations of embryogenesis and egg development in the 
human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea). Poster presentation in 
European Multicolloquium of Parasitology (EMOP XI).Cluj-Napoca, Romania 25-29 July 2012. 
- Influence of salinity on trematode infections in Bithynia siamensis goniomphalos (Morelet, 
1866) from water bodies in northeast Thailand. ICOPA XII meeting (The XIIth International 
Congress of Parasitology). Poster presentation in Exhibition and Conventional Hall in 
Melbourne, Australia 16-20 August 2010. 
- Egg hatching mechanism of human liver fluke, Opisthorchis viverrini. RGJ-Ph.D. Congress 
XI. Oral presentation in Jomtien Palm Beach Resort Pattaya, Chonburi 1-3 April 2010.  
- Trematode infection in snails in the family Bithyniidae in Thailand. Joint International Tropical 
Medicine Meeting (JITMM2010). Oral presentation in Central World Bangkok, Thailand 3-4 
December 2010. 
- Eggshell property and egg development of Human liver fluke, Opisthorchis viverrini.  Joint 
International Tropical Medicine Meeting (JITMM2009). Oral presentation in Central World 
Bangkok, Thailand 3-4 December 2009. 
- Influence of salinity on the survival of fresh water snail Bithynia siamensis goniomphalos, 
first intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini. Joint International Tropical 
Medicine Meeting (JITMM2009). Oral presentation in Central World Bangkok, Thailand 3-4 
December 2009. 
- Influence of temperature on the infection of Bithynia siamensis goniomphalos with 
Opisthorchis viverrini. Oral presentation in Joint International Tropical Medicine Meeting 
(JITMM2009). Central World Bangkok, Thailand 3-4 December 2009. 
- Parasitic infection in cultivation fish pond, Ban Napiang, Khon Kaen province, Thailand. Oral 
presentation in The First Scientific Meeting in Allied Health Sciences “Trend of Research in 
Biomedical Sciences”. Thammasat University, Ransit Campus, Pathumthani 20 February 
2008. 
- Parasitic infection in freshwater snails in fish ponds, Ban Napiang, Khon Kaen province, 
Thailand. Poster presentation in The First Scientific Meeting in Allied Health Sciences “Trend 
of Research in Biomedical Sciences”. Thammasat University, Ransit Campus, Pathumthani 20 
February 2008. 
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3.  บทความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 
 - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

อตัราความชกุการตดิพยาธิเข็มหมดุ Enterobius vermicularis ในเดก็ ท่ีอาศยัอยูใ่น อ าเภอ
องครักษ์ จงัหวดันครนายก ประเทศไทย (Prevalence of Enterobius vermicularis infection in 
children living in Ongkharak, Nakhon Nayok province, Thailand) แหลง่ทนุ เงินรายได้คณะพล
ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั   
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ท่ีอยู่ 63 หมู ่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
E-mail sapsatree@swu.ac.th 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ส.ด.(สาธารณสขุศาสตร์)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 
ปริญญาโท ศ.ม. (ประชากรศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 

ปริญญาตรี วท.บ. (สขุศาสตร์
อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภยั) 

มหาวิทยาลยับรูพา 2549 

 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 
- พฤตกิรรมความปลอดภยัในการปฏิบตังิานกบัสารเคมี ของพนกังานในอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นยาน

ยนต์ จงัหวดัชลบรีุ. วิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต สาขาประชากรศาสตร์.  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

-   Effectiveness of Injury and Illness Prevention Program among Rice Farmer at Ongkharak  
     District, Nakhon Nayok, Thailand. Ph.D. (Public Health). Chulalongkorn University. 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ และวิไล วงศ์สืบชาติ. (2551). พฤตกิรรมความปลอดภยัในการปฏิบตังิานกบั  

สารเคมีของพนกังานในอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นยานยนต์  จงัหวดัชลบรีุ. วารสารสาธารณสขุ 
มหาวิทยาลยับรูพา. 3 (1) : 3-14. 
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Santaweesuk  S, Chapman  RS, Siriwong  W. (2013). Health Risk Perception of Occupational 
Hazards among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. Journal of Health 
Research. 27 (3): 197-200. 

Sapsatree  Santaweesuk, Robert S. Chapman, Wattasit Siriwong. (2014). Effects of an Injury 
and Illness Prevention Program on Occupational Safety Behaviors among Rice 
Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. Risk Management and Healthcare  
Policy. 7: 51–60. 

 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
Santaweesuk S. and  Siriwong W. Occupational Safety Behavior among Rice Farmers in  

Nakhon Nayok Province, Thailand. The 4th International Conference in Public Health  
Among Greater Mekong Sub-Regional Countries. 15-16, September 2012. Kunming,  
China.  

Santaweesuk S, Chapman RS, Siriwong W. Health Risk Perception of Occupational Hazards  
among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. The 9thInternational  
Conference on Environmental and Public  Health Management: Towards Better  
Health and Well-Being. 2-4, October 2012. Bangkok, Thailand.  

Santaweesuk S,  and Siriwong W. Injury and Illness  Prevention Program for Improving  
Occupational Health Risk Perception and Safety Behaviors among Elderly Rice  
Farmers  in Nakhon Nayok Province, Thailand. 5th International Conference on Public  
Health among Greater Mekong Sub-regional Countries 28 - 29 September 2013,  
Yangon, Myanmar. 

Santaweesuk S,  and Siriwong W. Ratana Somrongthong and Jaran Kongjanda.   
Injury and illness among agriculturists: The challenges for occupational safety and 
health promotion in Health Promoting Hospital (HPH). WHO Health Promoting Hospital 
(HPH) Winter School 2012. 20-23, February 2012, Bangkok, Thailand. 

Santaweesuk S,  and Siriwong W. Effects of An Injury and Illness Prevention Program on  
Occupational Health Risk Perceptions and Safety Behaviors among Female Rice  
Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. 5th International Conference on Public  
Health among Greater Mekong Sub-regional Countries 28 - 29 September 2013,  
Yangon, Myanmar. 
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Santaweesuk S,  and Siriwong W. The Effects of Injury and Illness Prevention  
Program  to Improve Occupational Health Risk Perception and Safety Behaviors  
among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. The Global Risk Forum  
(GRF) Davos One Health Summit 2013, 17-20 November, 2013, Davos, Switzerland. 

 
3.  บทความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 

1. ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ และ วฒัน์สิทธ์ิ ศริิวงศ์. 2556.รู้ทนัพฤตกิรรมเส่ียงในการท านาข้าว: 
ป้องกนัก่อนเกิดอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บ .กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอเอ็นที ออฟฟิศ เอกซ์เพรส จ ากดั. 
พิมพ์ครัง้ท่ี 1. ISBN: 978-616-321-723-3 

2. ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ และ วฒัน์สิทธ์ิ ศริิวงศ์. 2555.การใช้สารก าจดัศตัรูพืชอยา่งปลอดภยั
ตอ่คนและสิ่งแวดล้อม: คูมื่อส าหรับเกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอเอ็นที ออฟฟิศ 
เอกซ์เพรส จ ากดั. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.ISBN: 978-616-7707-12-9 
 3. เรวดี จงสวุฒัน์, ยวุดี รอดจากภยั, ทรัพย์สตรี แสนทวีสขุ และทีมงาน. (2554). การพฒันา
พฤตกิรรมการสร้างเสริมสขุภาพ.แผนงานการพฒันาสถาบนัการศกึษาสาธารณสขุให้เป็นองค์กรการ
สร้างเสริมสขุภาพ (สอส.) ระยะท่ี 2 คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล.พิมพ์ครัง้ท่ี1. 
ISBN/ISSN: 978-974-11-1488-7 
 4. กหุลาบ รัตนสจัธรรม สาทิพย์ ลอยลอ่ง กิตตพิงษ์ สอนภ ูณฐัชนก อิศรีทอง และ  
ทรัพย์สตรี แสนทวีสขุ (2549). การสร้างพลงัสมาธิเพ่ือการทางานอยา่งมีประสิทธิภาพและสขุภาพดีโดย
เทคนิคเต้าเตอ๋ซีนซี. ชลบรีุ: คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพาและใน 
www.researchwisdom.com 

 5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

 1. The 90th Year Chulalongkorn Scholarship (Ratchadaphiseksomphot Endowment 
Fund), Graduate School, Chulalongkorn University 

2. The Higher Education Research Promotion and National Research University 
Project of Thailand, Office of the Higher Education Commission (AS581A-56 and AS1148A) 

3. The Thai Fogarty ITREOH Center 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวนิต  หาญประเทศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ นกัวิชาการศกึษา (ปฏิบตังิานสอน) 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ท่ีอยู่ 63 หมู ่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
E-mail nittyhan@gmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท วท.ม. (สขุศาสตร์

อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภยั) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 

ปริญญาตรี วท.บ.(อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2548 

 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 
- Electromagnetic radiation intensity profile from mobile phone base stations and subjective 

symptoms among office workers. Thesis M.Sc. (Industrial Hygiene and Safety). Mahidol 
University.  

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
Phanasathit, M., Manwong, M., Hanprathet, N., Khumsri, J. & Yingyeun, R. (2015). Validation  

of the Thai version of Bergen Facebook Addiction Scale (Thai-BFAS).  
J Med Assoc Thai, 98 (Suppl. 2), S108-S117. 

Khumsri, J. Yingyeun, R., Manwong, M., Hanprathet, N. & Phanasathit, M. (2015). Prevalence  
of Facebook Addiction and Related Factors among Thai High School Students.  
J Med Assoc Thai, 98 (Suppl. 3), S51-S60 
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Hanprathet, N., Manwong, M., Khumsri, J. Yingyeun, R., & Phanasathit, M. (2015). Facebook  
     addiction and its relationship with mental health among Thai high school students.  
     J Med Assoc Thai, 98 (Suppl. 3), S81-S90  

 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
นิต หาญประเทศ นพพร ภมูิสวสัดิแ์ละเรืองยศ บญุภกัดี. (2553). ผลกระทบตอ่สขุภาพจากการสมัผสั 

คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กล้เคียงสถานีฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี . 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชมุ การประชมุวิชาการ มอบ. ครัง้ท่ี 4  (หน้า 137-138).  
อบุลราชธานี: ประเทศไทย 

นิต หาญประเทศ นพพร ภมูิสวสัดิแ์ละเรืองยศ บญุภกัดี. (2554). ผลกระทบตอ่ประชาชนจากการตัง้เสา 
สง่สญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพืน้ท่ีของเครือขา่ยองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน .  
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชมุการประชมุวิชาการ มอบ. ครัง้ท่ี 5  (หน้า 57-65). อบุลราชธานี:  
ประเทศไทย 

นิต หาญประเทศ และสมฤทยั พิพฒุ. (2555). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผิดปกตขิองการได้ยิน  
ของชา่งซอ่มบ ารุงเคร่ืองบนิทหารในจงัหวดัอบุลราชธานี . เอกสารสืบเน่ืองจากการประชมุ  
วิชาการ มอบ.ครัง้ท่ี 5  (หน้า 183-191). อบุลราชธานี: ประเทศไทย 

Hanprathet, N., Manwong, M., Khumsri, J. Yingyeun, R., & Phanasathit, M. (2014). Facebook  
              addiction and its relationship with mental health among Thai high school students,     

              The abstract of the 14
th
 International Conference of Public Health Sciences,    

              Chulalongkorn University on “Public Health towards Health Sustainability” Bangkok:  
              Thailand  
 
3.  บทความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 
 - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

- 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล นายปรัชญ์  อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ นกัวิชาการศกึษา (ปฏิบตังิานสอน) 
สังกัด ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ 63 หมู ่7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
E-mail prat9in@gamil.com 

ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท วท.ม.(สขุาภิบาล

สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  2551 

ปริญญาตรี ส.บ. (อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สขุาภิบาล) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 2551 
 
2548 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 
- Accumulated Copper and Zinc in Lettuce Plantation in Soil Amended with Different 

Bottom Ash Ratios. Thesis M.Sc. (Environmental Sanitation). Mahidol University. 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  
ทรงพล  ตอ่นี  นรุตตม์  สหนาวิน  สิงหา  จนัทน์ขาว  จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ และ ปรัชญ์  อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ .  

(2557) . การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุศาสตร์ คณะพลศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศกึษา ; 17 (2) : 197-208. 

ทรงพล  ตอ่นี  นรุตตม์  สหนาวิน  สิงหา  จนัทน์ขาว  ปรัชญ์  อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ และ จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ . 
(2558) . ผลของกิจกรรมสขุศึกษาโดยประยกุต์การมีสว่นร่วมของชมุชนท่ีมีตอ่พฤตกิรรม  
การออกก าลงักายของประชาชนต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก .  
วารสารคณะพลศกึษา ; 18 (1) : 223-237. 
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 2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
ปรัชญ์ อินทรศกัดิส์ิทธ์ิ. (2554). การจดัการขยะมลูฝอยของชมุชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้เคียง  

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. เอกสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ มอบ.ครัง้ท่ี 5 (หน้า 51 -56).  
อบุลราชธานี: ประเทศไทย  

 Intarasaksit P. (2014). Knowledge and behavior of solid waste management in Nakhon  
Nayok Province. The proceeding of “Research and Social Devotion” In  
Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand.  

 
3.  บทความวิชาการ 
 - 
4.  หนังสือ ต ารา 
 - 
5.งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

การศกึษาองค์ประกอบของขยะมลูฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจดัการขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในเขตจงัหวดันครนายก งบประมาณเงินรายได้คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2557 เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั   
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ภาคผนวก ช   
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ช่ือหลักสูตรเดมิ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์  (หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2558) 
            เร่ิมเปิดรับนิสิตใน ปีการศึกษาท่ี  2558 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 การปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นีเ้ป็นการปรับเพ่ือให้สอดคล้องกบั มคอ .1 สาขาสาธารณสขุศาสตร์ 
โดยจะมีการปรับเปล่ียนในประเดน็ดงัตอ่ไปนี  ้

1. การปรับปรุงวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. มีการปรับลดจ านวนวิชาเอกเหลือเพียง 3 วิชาเอก โดยการตดัวิชาเอกสขุศกึษาและ

พฤตกิรรมสขุภาพ 
3. มีการปรับโครงสร้างหลกัสตูร โดยเพิ่มจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูรจากเดมิก าหนดให้

เรียนไมน้่อยกวา่ 135 หนว่ยกิต เปล่ียนมาเป็น ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 142 หนว่ยกิต 
4. ปรับเปล่ียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยให้สอดคล้องกบัรายวิชาท่ีก าหนดตามมคอ.1 

สาขาสาธารณสขุศาสตร์ 
5. เปล่ียนรหสัวิชา จากเดมิ พสล (PEH) มาเป็น พสธ (PPH) 
6. ปรับเปล่ียนค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาเดมิให้มีความเหมาะสมมากขึน้  
7. ปรับเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
8. ปรับเปล่ียนอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ 
9. ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูร โดยเพิ่มด้านทกัษะการฝึกปฏิบตัิ 
10. ปรับปรุงตวับง่ชีผ้ลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) เหลือเพียง 12 ตวับง่ชี ้
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

1.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    30 30   
2.หมวดวิชาเฉพาะ 2.1 วิชาพืน้ฐาน(วิทยาศาสตร์               16 

     และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน) 

2.2 วิชาแกน                                16 

2.3 วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        61 

 2.3.1 วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ                  (26) 

   (สาธารณสขุศาสตร์) 

 2.3.2 วิชาชีพ                                   (35) 

-  วิชาในแขนงวิชา  (28) 
    - วิชาชีพเลอืก          (7)                     

2.1 กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ                  30 

 2.1.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์                 (15) 

       และคณิตศาสตร์ 

 2.1.2 กลุม่วิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ       (15) 

2.2 กลุม่วิชาชีพสาธารณสขุ               27 

2.3 กลุม่วิชาชีพเฉพาะวิชาเอก              44     
2.4 กลุม่วิชาชีพเลอืก                             2 

3.หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 6 
4. หมวดวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

6 3 

หน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต 142 หน่วยกิต 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 

ปรัชญา  
พฒันาสขุภาพของประชาชนด้วย

กระบวนการทางสาธารณสขุ 
 
วัตถุประสงค์   
     เพื่อผลติบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะและ
ความสามารถ ดงันี ้
     1. มีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพทางสาธารณสขุ 
     2. มีความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ
ทางด้านสาธารณสขุ รวมทัง้แสวงหาองค์ความรู้
ทางด้านสาธารณสขุอยา่งตอ่เนื่อง 
     3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์และแก้ปัญหาสขุภาพโดยใช้องค์
ความรู้ทางด้านสาธารณสขุได้อยา่งถกูต้อง  
     4. มีความสามารถในการเป็นผู้น าและมี
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้นวตักรรม
และมีความคิดริเร่ิม รวมทัง้พฒันาตนเองและ
วิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง  
     5. มีความสามารถในการสือ่สารได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพและสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินงานได้อยา่งเหมาะสม 
 

ปรัชญา  
สร้างเสริมสขุภาพของประชาชนด้วย

กระบวนการทางสาธารณสขุ 
 
วัตถุประสงค์   

เพื่อผลติบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะและ
ความสามารถ ดงันี ้
    1. มีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพทางสาธารณสขุ 
    2. มีความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ
ทางด้านสาธารณสขุ รวมทัง้แสวงหาองค์
ความรู้ทางด้านสาธารณสขุอยา่งตอ่เนื่อง 
    3. มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
มีเหตผุล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วางแผน 
แก้ปัญหา และปฏิบตัิงานโดยใช้องค์ความรู้
ทางด้านสาธารณสขุได้อยา่งถกูต้อง  
    4. มีความสามารถในการเป็นผู้น าและมี
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้
นวตักรรมและมีความคิดริเร่ิม รวมทัง้พฒันา
ตนเองและวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง  
    5. มีความสามารถในการสือ่สารได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพและสามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานได้
อยา่งเหมาะสม 

ปรับปรุงวตัถปุระสงค์ 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 
แขนงวิชา 
  1. สขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ 
  2. สาธารณสขุชมุชน 
  3. อนามยัสิง่แวดล้อม 
  4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

วิชาเอก 
  1. สาธารณสขุชมุชน 
  2. อนามยัสิง่แวดล้อม 
  3. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ปรับลดวิชาเอกเหลอื 3 
วิชาเอก 

วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน) 
คณ 111  คณิตศาสตร์ 1  4(4-0-8) 
MA 111  Mathematics I 
    ลมิิตและความตอ่เนื่องของฟังก์ชนั  อนพุนัธ์  
การอินทิเกรดฟังก์ชนัหนึง่ตวัแปร  และการประยกุต์ 

วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน) 
คณ 113  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 3(3-0-6) 
MA 113  Mathematics for Health Sciences 

ดิฟเฟอเรนเชียลแคลคลูสั อินทิกรัล
แคลคลูสั สมการดิฟเฟอเรนเชียลธรรมดาแบบ
อนัดบัท่ีหนึง่ และอนัดบัท่ีสอง สมการพาร์
เชียลดิฟเฟอเรนเชียลแบบง่าย เวกเตอร์เชิง
พีชคณิต และเวกเตอร์เชิงแคลคลูสั เมตริกซ์
การประยกุต์ในวิชาฟิสกิส์เคมีชีววิทยาและทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
เปลีย่นรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกบัสาขาวิชา 
สาธารณสขุศาสตร์ 

วิชาแกนและพืน้ฐานวิชาชีพสาธารณสุข
ศาสตร์ 
พลก 101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
ของมนษุย์ 1   2(1-2-3) 
PEC101  Human Anatomy and Physiology I 

      โครงสร้าง หน้าที ่กลไกการท างาน และการ

ควบคมุอวยัวะและระบบตา่ง ๆของมนษุย์ การ

ท างานของระบบตา่ง ๆ ในภาวะปกต ิได้แก่ 

ระบบผิวหนงั ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนือ้ 

ระบบประสาทและอวยัวะสมัผสัพิเศษ ระบบ

ฮอร์โมน และระบบภมูิคุ้มกนั รวมทัง้การน า

ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่ง ๆท่ีเก่ียวข้อง 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาธารณสุข 
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนษุย์     3(2-2-5) 
PPH 101 Human Anatomy and Physiology 

          โครงสร้าง หน้าที ่กลไกการท างาน การ
ควบคมุอวยัวะและระบบตา่งๆ ของมนษุย์ การ
ท างานของระบบตา่งๆ ในภาวะปกต ิระบบ
ผิวหนงั ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนือ้ ระบบ
ประสาทและอวยัวะสมัผสัพิเศษ ระบบ
ฮอร์โมน ระบบภมูิคุ้มกนั ระบบหวัใจและ
ไหลเวียนเลอืด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบขบัปัสสาวะ และระบบสบืพนัธุ์ 
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 
เปลีย่นรหสัวิชา และปรับ
รวม 2 รายวิชาไว้ด้วยกนั 
โดยมีการปรับเป็น 3 
หนว่ยกิต 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 
พลก 102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนษุย์ 2     2(1-2-3) 
PEC102 Human Anatomy and Physiology II 
        โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน และ
การควบคมุอวยัวะและระบบตา่ง ๆของมนษุย์ 
การท างานของระบบตา่ง ๆในภาวะปกต ิได้แก่ 
ระบบหวัใจและไหลเวียนเลอืด ระบบหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัปัสสาวะ และ
ระบบสบืพนัธุ์  รวมทัง้การน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในสาขาวิชาตา่ง ๆท่ีเก่ียวข้อง 

  
ปรับรวมรายวิชา 

พลก 103  พืน้ฐานพลศกึษา สขุศกึษา 
นนัทนาการ และกีฬา  2(2-0-4)    
PEC 103  Foundation of Physical 
Education, Health Education, Recreation 
and Sport 
      ศกึษาและเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย  
ความส าคญั  และความสมัพนัธ์ของสขุศกึษา              
พลศกึษา  นนัทนาการ และกีฬา  ตลอดจน
เข้าใจประวตัิและปรัชญาของสาขาวิชาเหลา่นี ้ 
บทบาท        ของวิชาชีพเหลา่นีใ้นสงัคม  
โอกาสในการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จ
สาขาวิชาเหลา่นี ้

  
 
ปิดรายวิชา 

พลก 104  จริยธรรมวิชาชีพ 1     1(1-0-2) 
PEC 104  Professional Ethics I 
     ศกึษาความหมาย  ความส าคญัเก่ียวกบัจริย
ศาสตร์  คณุคา่ของจริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพทางพลศกึษา กีฬา การออกก าลงักาย 
นนัทนาการ และสขุภาพ  มีการปลกูจิตส านกึที่
ดี  มีความประพฤติและการปฏิบตัิที่มีคณุธรรม
ตามคา่นิยมของสงัคมไทย 

  
 
ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 
พลก 201  จริยธรรมวิชาชีพ 2     1(1-0-2)       
PEC 201  Professional Ethics II     
      ศกึษาและเข้าใจจริยธรรมวิชาชีพในทางพล
ศกึษา กีฬา การออกก าลงักาย นนัทนาการ และ
สขุภาพ  เข้าใจทฤษฎีการพฒันาจริยธรรม  การ
พฒันาจริยธรรมในแนวพทุธ  การพฒันาตนให้
เป็นผู้มีจริยธรรม  เสริมสร้างจิตส านกึและจิต
สาธารณะ  เพื่อให้เป็นผู้มีความส าเร็จในวิชาชีพ 

  
ปิดรายวิชา 

พลก 202  ภาษาองักฤษวิชาชีพ 1  (2-0-4) 
PEC 202  Professional English I 
     ศกึษาหลกัไวยากรณ์พืน้ฐานเพื่อการใช้งาน
ในวิชาชีพ  เรียนรู้การใช้ศพัท์เก่ียวกบัพลศกึษา 
กีฬา การออกก าลงักาย นนัทนาการ และ
สขุภาพ ฝึกอา่น ฟัง และพดู เพื่อสือ่สาร 

พสธ 203 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 1 2(1-2-3) 
พสธ 203 Professional English I 
     หลกัไวยากรณ์พืน้ฐานเพื่อการใช้
ภาษาองักฤษในวิชาชีพ  การใช้ศพัท์เก่ียวกบั
สขุภาพ ฝึกฟังและพดูเพื่อสือ่สาร  ฝึกอา่น
สิง่พิมพ์และต าราภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องกบั
สขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลก 302  ภาษาองักฤษวิชาชีพ 2   (2-0-4) 
PEC 302  Professional English II 
     ฝึกการใช้ภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องกบัการ
สือ่สารเพื่อการเคลือ่นไหวในกิจกรรมพืน้ฐาน
และกิจกรรมที่มีความซบัซ้อนท่ีเก่ียวกบัพล
ศกึษา กีฬา การออกก าลงักาย นนัทนาการ และ
สขุภาพ  ฝึกอา่นบทคดัยอ่  สิง่พิมพ์  และต ารา
ภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องกบัสาขาวิชาชีพ 

พสธ 401 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 2 2(1-2-3) 
PPH 401  Professional English II  
     ฝึกการใช้ภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องกบัการ
สือ่สารเพื่อสขุภาพ เน้นทกัษะการฟังและการ
พดูเพื่อสือ่สารอยา่งเป็นทางการ  ฝึกอา่นและ
เขียนค าแนะน าเก่ียวกบัสขุภาพ การอา่นงานวิจยั
และบทความทางสขุภาพ 
 

เปลีย่นรหสัวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลก 401  ภาษาองักฤษวิชาชีพ 3     2 (2-0-4) 
PEC 401  Professional English III 
     ฝึกการใช้ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นผู้น า
พลศกึษา กีฬา การออกก าลงักาย นนัทนาการ 
และสขุภาพ เน้นทกัษะการฟังและการพดูเพื่อ
สือ่สารอยา่งเป็นทางการ  ฝึกอา่นและเขียน
ค าแนะน าเก่ียวกบัพลศกึษา กีฬา การออกก าลงั
กาย นนัทนาการ และสขุภาพ ตลอดจนอา่นงานวิจยั
และบทความในสาขาวิชาชีพ 

 ปิดรายวิชา 
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พลก 303  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
2 (2-0-4) 
PEC 303  Statistics for Health Science 

     หลกัเบือ้งต้นและประโยชน์ของสถิติประยกุต์
ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยศกึษาเก่ียวกบั
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู การแจกแจงความถ่ี
ของข้อมลู การน าเสนอข้อมลู  การวดัแนวโน้ม
เข้าสูส่ว่นกลาง การวดัการกระจาย ความนา่จะ
เป็นและการแจกแจงความนา่จะเป็น การแจก
แจงการสุม่ตวัอยา่งและการประมาณคา่
ประชากร การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบความสมัพนัธ์ การ
ถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย สถิติไมอ่ิงพารามิเตอร์ 
และการค านวณขนาดตวัอยา่ง 

พสธ 301 ชีวสถิต ิ     2(2-0-4) 
PPH 301 Biostatistics 

     หลกัเบือ้งต้นและประโยชน์ของสถิติส าหรับ
ประยกุต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู การแจกแจงความถ่ี
ของข้อมลู การน าเสนอข้อมลู  การวดัแนวโน้ม
เข้าสูส่ว่นกลาง การวดัการกระจาย ความ
นา่จะเป็นและการแจกแจงความนา่จะเป็น การ
แจกแจงการสุม่ตวัอยา่งและการประมาณคา่
ประชากร การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ความแตกตา่งของข้อมลูเชิงคณุภาพ การ
ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
ความสมัพนัธ์ การถดถอยเชิงเส้น สถิติไมอ่ิง
พารามิเตอร์ และการค านวณขนาดตวัอยา่ง 

เปลีย่นรหสัวิชา ช่ือวิชา 
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 201 สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์  2(2-0-4)   
PEH 201  Health Education and Behavioral 
Science 

     ศกึษาแนวคิดหลกัของสขุศกึษาและพฤติ 
กรรมศาสตร์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม
ศาสตร์  สขุศกึษา  สขุภาพ และสาธารณสขุ การ
วิเคราะห์พฤติกรรมสขุภาพ กระบวนการ
เปลีย่นแปลงทางพฤติกรรมสขุภาพของบคุคล
และชมุชนโดยประยกุต์ทฤษฎีทางพฤติกรรม
ศาสตร์ในงานสขุศกึษา ทฤษฎีทางพฤติกรรม
สขุภาพ รูปแบบของการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
สขุภาพ   กลวิธีการทางสขุศกึษา กระบวนการ
วางแผนและการประเมินผลการด าเนินงานสขุ
ศกึษา บทบาทของนกัสง่เสริมสขุภาพ และนกั
สขุศกึษาในกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
สขุภาพตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์   การ
น าหลกัการสือ่ความหมายและการ
ประชาสมัพนัธ์มาประยกุต์ใช้ในงานสาธารณสขุ 
การสร้างความสมัพนัธ์ของบคุคลกบัชมุชน 

พสธ 211 สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์   
3(3-0-6) 
PPH 211 Health Education and Behavioral 
Science 

     แนวคิดหลกัของสขุศกึษาและพฤติกรรม
ศาสตร์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม
ศาสตร์  สขุศกึษา  สขุภาพ และสาธารณสขุ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมสขุภาพ กระบวนการ
เปลีย่นแปลงทางพฤติกรรมสขุภาพของบคุคล
และชมุชน การประยกุต์ทฤษฎีทางพฤติกรรม
ศาสตร์ในงานสขุศกึษา ทฤษฎีทางพฤติกรรม
สขุภาพ รูปแบบของการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมสขุภาพ   กลวิธีการทางสขุศกึษา 
กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการ
ด าเนินงานสขุศกึษา บทบาทของนกัสขุศกึษา
ในกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสขุภาพ
ตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์  การ
ประยกุต์หลกัการประชาสมัพนัธ์ในงาน
สาธารณสขุ   

เปลีย่นรหสัวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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พลส 202  สาธารณสขุเบือ้งต้น  2(2-0-4)   
PEH 202  Introduction to Public Health 

      ศกึษาความเป็นมาและแนวคิดของการ
สาธารณสขุ ระบบบริการสาธารณสขุระดบั
ตา่งๆของประเทศและตา่งประเทศ  ระบบ
สาธารณสขุในประเทศไทย หลกัและวิธีการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัและ
ควบคมุโรค การรักษาพยาบาล  การฟืน้ฟสูภาพ 
และการดแูลสขุภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลมุ
ทัง้บคุคล ครอบครัว และชมุชน แนวคิดการ
สาธารณสขุมลูฐาน  ปัญหา สาเหต ุและ
แนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสขุของประเทศ  
บทบาทของหนว่ยงานและองค์กรด้านสขุภาพ  
แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ การปฏิรูประบบ
สขุภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสขุ 

พสธ 102 การสาธารณสขุเบือ้งต้น  2(2-0-4) 
PPH 102  Introduction to Public Health 

      ความเป็นมาและแนวคิดของการ
สาธารณสขุ ระบบบริการสาธารณสขุระดบั
ตา่งๆ ในประเทศไทย และตา่งประเทศ   
หลกัการและวิธีการด าเนินงานสร้างเสริม
สขุภาพ การป้องกนัและควบคมุโรค การ
รักษาพยาบาล  การฟืน้ฟสูภาพ การดแูล
สขุภาพแบบองค์รวมในระดบับคุคล ครอบครัว 
และชมุชน แนวคิดการสาธารณสขุมลูฐาน  
ปัญหา สาเหต ุและแนวทางแก้ไขปัญหา
สาธารณสขุของประเทศ  บทบาทของ
หนว่ยงานและองค์กรด้านสขุภาพ แผนพฒันา
สขุภาพแหง่ชาติ การปฏิรูประบบสขุภาพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสขุ 

เปลีย่นรหสัวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 203  จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ   
3(2-2-5)   
PEH 203  Microbiology for Public Health 

      ศกึษาจลุนิทรีย์ชนิดตา่ง ๆ ที่ท าให้เกิดโรค 
ในเร่ืองคณุสมบตัิที่ส าคญั รูปร่าง ลกัษณะ 
โครงสร้าง การเจริญ การท าให้เกิดโรค อาการ
ส าคญั การติดตอ่ การระบาดและการควบคมุ
ป้องกนั ตลอดจนศกึษาถึงความส าคญัของ
จลุนิทรีย์ทางด้านอาหาร น า้ สาธารณสขุ การน า
จลุนิทรีย์ไปใช้ประโยชน์  รวมทัง้ศกึษาถึง
ภมูิคุ้มกนัของร่างกาย กลไกการตอบสนองของ
ร่างกายตอ่   จลุนิทรีย์และสิง่แปลกปลอม 

พสธ 201 จลุชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ  
2(1-2-3) 
PPH 201 Microbiology for Public Health 
     จลุนิทรีย์ชนิดตา่งๆ ท่ีท าให้เกิดโรค  
คณุสมบตัิที่ส าคญั รูปร่าง ลกัษณะ โครงสร้าง 
การเจริญ การท าให้เกิดโรค อาการส าคญั การ
ติดตอ่ การระบาดและการควบคมุป้องกนั  
ความส าคญัของจลุนิทรีย์ทางด้านอาหารและ
น า้ การน าจลุนิทรีย์ไปใช้ประโยชน์  ภมูิคุ้มกนั
ของร่างกาย กลไกการตอบสนองของร่างกาย
ตอ่จลุนิทรีย์และสิง่แปลกปลอม 
 

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับลด
จ านวนหนว่ยกิต และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 204  ปรสติวิทยาส าหรับสาธารณสขุ  
 3(2-2-5)   
PEH 204  Parasitology for Public Health 

     ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปรสติและโฮสท์ 
การจ าแนกชนิดของปรสติและโฮสท์ รูปร่าง 
ลกัษณะของปรสติแตล่ะชนิด วงจรชีวิต การ
สบืพนัธุ์ การติดตอ่ การแพร่กระจายของปรสติสู ่

พสธ 202 ปรสติวิทยาส าหรับสาธารณสขุ  2(1-2-3) 
PPH 202 Parasitology for Public Health 

     ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรสติและโฮสท์ การ
จ าแนกชนิดของปรสติและโฮสท์ รูปร่าง 
ลกัษณะของปรสติแตล่ะชนิด วงจรชีวิต การ
สบืพนัธุ์ การติดตอ่ การแพร่กระจายของปรสติ
สูโ่ฮสท์ การท า 

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับลด
จ านวนหนว่ยกิต และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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โฮสท์ การท าให้เกิดโรค  การวินิจฉยัปรสติตา่งๆ 
ตลอดจนแนวทางการควบคมุป้องกนัโรคติดเชือ้
ปรสติเหลา่นัน้ 

ให้เกิดโรค  การวินิจฉยัโรคติดเชือ้ปรสติตา่งๆ 
แนวทางการควบคมุป้องกนัโรคติดเชือ้ปรสติ 

 

พลส 205  โภชนาการสาธารณสขุ      2(1-2-3) 
PEH 205  Public Health Nutrition 

     ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหาร ภาวะ
โภชนาการและภาวะสขุภาพ สารอาหาร 
ประเภทของอาหาร/สารปรุงแตง่รสที่สง่ผล
กระทบตอ่ภาวะโภชนาการ  ระบาดวิทยาเชิง
พรรณนาส าหรับภาวะโภชนาการตามวยัตา่ง  ๆ 
ตวัชีว้ดัเก่ียวกบัภาวะโภชนาการ ปัญหาที่เกิด
จากความบกพร่องและไมส่มดลุทางโภชนาการ 
การใช้อาหารเพื่อสนบัสนนุการรักษาและ
ป้องกนัโรค  การก าหนดอาหารเพื่อสง่เสริม
สขุภาพ  การแก้ปัญหาโภชนาการในท้องถ่ิน 

พสธ 222 โภชนาการสาธารณสขุ    2(2-0-4) 
PPH 222 Public Health Nutrition 

     ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหาร ภาวะ
โภชนาการ และภาวะสขุภาพ สารอาหาร 
ประเภทของอาหาร สารปรุงแตง่รสที่สง่ผล
กระทบตอ่ภาวะโภชนาการ  ระบาดวิทยาเชิง
พรรณนาส าหรับภาวะโภชนาการตามวยัตา่ง  ๆ 
ตวัชีว้ดัเก่ียวกบัภาวะโภชนาการ ปัญหาที่เกิด
จากความบกพร่องและไมส่มดลุทาง
โภชนาการ การใช้อาหารเพื่อสนบัสนนุการ
รักษาและป้องกนัโรค  การก าหนดอาหารเพื่อ
สง่เสริมสขุภาพ  การแก้ปัญหาโภชนาการใน
ท้องถ่ิน 

เปลีย่นรหสัวิชา  ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสม และ
น าไปไว้ในกลุม่วิชาชีพ
เฉพาะวิชาเอก
สาธารณสขุชมุชน 

พลส 206  โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้   2(2-0-4)  
PEH 206  Infectious and Non-infectious 
Diseases  

     ศกึษาโรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้ ที่เป็นปัญหา
สาธารณสขุที่ส าคญัในประเทศไทย โดยศกึษา
ถึงลกัษณะอาการของโรค สาเหตขุองโรค การ
วินิจฉยัโรค การรักษา การระบาดของโรค การ
ป้องกนัและควบคมุโรคการเปรียบเทียบ
สถานการณ์ของโรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้
ระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ 

พสธ 212 โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้   3(3-0-6) 
PPH 212 Infectious and Non-infectious 
Diseases 

     โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้ ที่เป็นปัญหา
สาธารณสขุที่ส าคญัในประเทศไทย ลกัษณะ
อาการของโรค สาเหตขุองโรค การวินิจฉยัโรค 
การรักษา การระบาดของโรค การป้องกนัและ
ควบคมุโรค การเปรียบเทียบสถานการณ์ของ
โรคติดเชือ้และโรคไร้เชือ้ระหวา่งประเทศไทย
กบัตา่งประเทศ 

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 207  อนามยัสิง่แวดล้อม     2(1-2-3)   
PEH 207  Environmental Health 

     ศกึษาความหมายของ อนามยัสิง่แวดล้อม     
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิง่แวดล้อมใน
แง่นิเวศวิทยา    องค์ประกอบตา่งๆของ
สิง่แวดล้อมซึง่มี ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิต
ของมนษุย์  การสขุาภิบาลท่ีพกัอาศยั  น า้ดื่ม 
น า้ใช้ การก าจดัและการควบคมุสิง่ปฏิกลู การ  

พสธ 112  อนามยัสิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
PPH 112  Environmental Health 

     ความหมายของ อนามยั สิง่แวดล้อม     
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม
ในทางนิเวศวิทยา    องค์ประกอบตา่งๆ ของ
สิง่แวดล้อมที่มีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิต
ของมนษุย์  การสขุาภิบาลท่ีพกัอาศยั  น า้
ดื่ม น า้ใช้ การก าจดัและการควบคมุสิง่  

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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ควบคมุมลพิษเช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางน า้และมลพิษทางเสยีง รวมทัง้การการ
ควบคมุแมลงและสตัว์น าโรค  

ปฏิกลู การควบคมุมลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางน า้และมลพิษทางเสยีง การควบคมุ
แมลงและสตัว์น าโรค  

 

พลส 301  วิทยาการระบาด      2(1-2-3)    
PEH 301  Epidemiology 

      ศกึษาแนวคิดและขอบเขตของวิทยาการ
ระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค แนวคิด
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์ทาง
สาเหต ุการวดัการเกิดโรค การปรับอตัรา การ
กระจายโรค  วิธีการศกึษาทางวิทยาการระบาด  
การสอบสวนการระบาดของโรค การเฝ้าระวงั
โรค การคดักรองโรค วิทยาการระบาดโรคติด
เชือ้ วิทยาการระบาดสิง่แวดล้อมและโรคจาก
การประกอบอาชีพ วิทยาการระบาดสงัคม การ
วินิจฉยัชมุชน  การประยกุต์วิทยาการระบาด
เพื่อการป้องกนัและควบคมุโรค 

พสธ 311 วิทยาการระบาด       3(3-0-6) 
PPH 311  Epidemiology 

     แนวคิดและขอบเขตของวทิยาการระบาด 
ธรรมชาติของการเกิดโรค แนวคิดเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์ทางสาเหต ุ
การวดัการเกิดโรค การปรับอตัรา การกระจาย
โรค  วิธีการศกึษาทางวิทยาการระบาด  การ
สอบสวนการระบาดของโรค การเฝ้าระวงัโรค 
การคดักรองโรค วิทยาการระบาดโรคติดเชือ้ 
วิทยาการระบาดสิง่แวดล้อมและโรคจากการ
ประกอบอาชีพ วิทยาการระบาดสงัคม การ
วินิจฉยัชมุชน  การประยกุต์วิทยาการระบาด
เพื่อการป้องกนัและควบคมุโรค 

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 302  การวิจยัทางสาธารณสขุ   2(1-2-3)   
PEH 302  Public Health Research 

     ศกึษาหลกัการและกระบวนการวิจยัเบือ้งต้น  
โดยครอบคลมุถึงระเบียบวิธีการวิจยัแบบตา่งๆ  
การทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ทกัษะการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ การก าหนดปัญหา 
วตัถปุระสงค์  สมมติฐาน  ชนิดของตวัแปร  
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  กรอบแนวความคิด
การวิจัย รูปแบบการวิจยั  การประยกุต์ใช้การ
วิจยัในงานสาธารณสขุ จรรยาบรรณของนกัวิจยั  
ปฏิบตัิการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั
ทางสาธารณสขุ  การรวบรวมข้อมลู  การ
วิเคราะห์ข้อมลู  แปลความหมาย  เขียนโครงร่าง
วิจยัและเขียนรายงานวิจยัทางสาธารณสขุ 

พสธ 314 การวิจยัทางสาธารณสขุ   3(2-2-5) 
PPH 314 Public Health Research 

     หลกัการและกระบวนการวิจยัเบือ้งต้น  
ระเบียบวิธีการวิจยัแบบตา่งๆ  การทบทวน
วรรณกรรม การก าหนดปัญหา วตัถปุระสงค์  
สมมติฐาน ชนิดของตวัแปร ประชากรและกลุม่
ตวัอยา่ง  กรอบแนวความคิดการวิจยั  รูปแบบ
การวิจยั  การประยกุต์ใช้ การวิจยัในงาน
สาธารณสขุ จรรยาบรรณของนกัวิจยั  การ
สร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยัทาง
สาธารณสขุ  การรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์
ข้อมลู แปลความหมาย เขียนโครงร่างวิจยัและ
เขียนรายงานวิจยัทางสาธารณสขุ 
 

เปลีย่นรหสัวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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พลส 303  เทคโนโลยีสาธารณสขุ
และคอมพิวเตอร์เพื่อการพฒันา
นวตักรรมสขุภาพ2(1-2-3)   
PEH 303  Public Health 
Technology and Computer for 
Health Innovation     Developing 

      ศกึษาหลกัการประยกุต์
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการ
จดัการข้อมลูและระบบฐานข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสาธารณสขุ 
การแปลผล การรายงานผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร แนวคิดเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและ
โครงสร้างของระบบสารสนเทศทาง
สาธารณสขุ การสบืค้นสารสนเทศ
ด้วยคอมพิวเตอร์  การประยกุต์
คอมพิวเตอร์เพื่อการพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยีทาง
สาธารณสขุ 

พสธ 423 เทคโนโลยีสาธารณสขุและคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สาธารณสขุชมุชน   
3(2-2-5) 
PPH 423 Public Health Technology and Computer for 
Community Public Health   
      หลกัการประยกุต์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปส าหรับการจดัการข้อมลูและระบบฐานข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสาธารณสขุ การแปลผล การรายงานผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร แนวคิด
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศทางสาธารณสขุ ระบบเครือขา่ยสารสนเทศ
ทางสาธารณสขุ การสบืค้นและเข้าถึงระบบเครือขา่ย
สารสนเทศทางสาธารณสขุด้วยคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์เพื่อ
การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีทางสาธารณสขุ 

เปลีย่นรหสัวิชา 
เปลีย่นช่ือวิชา ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต  
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวชิาให้มีความ
เหมาะสม และน าไป
ไว้ในกลุม่วิชาชีพ
เฉพาะวิชาเอก
สาธารณสขุชมุชน 

พลส 304  เศรษฐศาสตร์สขุภาพ  
 2(2-0-4) 
PEH 304  Health Economics   

       ศกึษาความหมาย  ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์  อปุสงค์ /อปุทาน
ทางด้านสาธารณสขุของประชาชน 
การประยกุต์หลกัเศรษฐศาสตร์เพื่อ
ช่วยใ นการตดัสนิใจที่เหมาะสมใน
การจดัสรรทรัพยากรด้านการแพทย์
และสาธารณสขุไปในทางที่เกิด
ประโยชน์และประสทิธิภาพสงูสดุ  
การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้ รับบริการและผู้ให้บริการ

พสธ 366 เศรษฐศาสตร์สขุภาพ      2(1-2-3) 
PPH 366 Health Economics 

     ความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อปุสงค์และอปุทาน
ทางด้านสาธารณสขุของประชาชน การประยกุต์หลกั
เศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการตดัสนิใจที่เหมาะสมในการจดัสรร
ทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสขุให้เกิดประโยชน์และ
ประสทิธิภาพสงูสดุ  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ รับบริการและ
ผู้ให้บริการสาธารณสขุ บทบาทภาครัฐที่สง่ผลตอ่การให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสขุของประเทศไทย นโยบายและ
รูปแบบการสร้างหลกัการประกนัสขุภาพ  การประเมินแผนงาน
และโครงการด้านสาธารณสขุด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
 

เปลีย่นรหสัวิชา  
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม  และ
น าไปไว้ในกลุม่
วิชาชีพเลอืก 
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สาธารณสขุ  บทบาทภาครัฐที่สง่ผล
ตอ่การให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสขุของประเทศไทย  
นโยบายและรูปแบบกา รสร้าง
หลกัการประกนัสขุภาพ   และการ
ประเมินแผนงาน /โครงการด้าน
สาธารณสขุด้วยแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ 
พลส 401  การบริหารงาน
สาธารณสขุ  2(2-0-4) 
PEH 401  Public Health 
Administration   

       ศกึษาแนวคิด ทฤษฎทีางการ
บริหารจดัการ  ความเป็นมาของการ
บริหารงานสาธารณสขุ หลกัการ
วางแผน การจดัองค์การ การ
ควบคมุ การน า การบริหารคณุภาพ  
การบริหารทรัพยากรมนษุย์  การ
บริหารการเงิน วสัด ุ 

พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสขุ  3(3-0-6) 
PPH 313 Public Health Administration 

       แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารจดัการ  ความเป็นมาของ
การบริหารงานสาธารณสขุ หลกัการวางแผน การจดัองค์การ 
การควบคมุ การน า การบริหารคณุภาพ  การบริหารทรัพยากร
มนษุย์  การบริหารการเงิน วสัด ุ 

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม 

ครุภณัฑ์ทางสาธารณสขุ การใช้
เคร่ืองมือบริหารเพื่อการพฒันางาน
สาธารณสขุให้ทนัตอ่กระแสโลกาภิ
วตัน์ แนวคิดการบริหารโครงการ
สาธารณสขุอยา่งมีประสทิธิภาพ  
ระบบสขุภาพ กฎหมาย 
พระราชบญัญตัิ พระราชก าหนด 
และกฎกระทรวงสาธารณสขุ
โดยทัว่ไปท่ีใช้ในการบริหารงาน
สาธารณสขุ 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์ทางสาธารณสขุ การใช้เคร่ืองมือบริหารในการพฒันา
งานสาธารณสขุ  แนวคิดการบริหารโครงการสาธารณสขุ ระบบ
สขุภาพ กฎหมาย พระราชบญัญตัิ พระราชก าหนด และ
กฎกระทรวงสาธารณสขุในการบริหารงานสาธารณสขุ 

 



 188 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 
พลส 213  อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั   2(2-0-4)  
PEH 213  Occupational Health 
and Safety 

       ศกึษา ความหมาย ประวตัิ
ความเป็นมา ขอบเขต การให้บริการ
เก่ียวกบังานอาชีวอนามยั  ศกึษาถึง
สาเหต ุอนัตรายจากโรค และพิษที่
เกิดขึน้เนื่องจากการประก อบอาชีพ 
ตลอดจนความปลอดภยั การ
ป้องกนั แก้ไขและควบคมุอนัตราย
โรค และพิษจากการประกอบอาชีพ 

พสธ 111 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
3(3-0-6) 
PPH 111 Occupational Health and Safety 

       ความหมาย ประวตัิความเป็นมา ขอบเขต การให้บริการ
เก่ียวกบังานอาชีวอนามยั สาเหต ุอนัตรายจากโรค และพิษที่
เกิดขึน้เนื่องจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภยั การป้องกนั 
แก้ไขและควบคมุอนัตราย โรคจากการประกอบอาชีพและ
อบุตัิเหต ุ

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม 
และน ามาจากวิชา
ในแขนงวิชา 

พลส316การปฐมพยาบาล 2(1-2-3) 
PEH 316  First Aid 

       การเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการ
ประเมินภาวะสขุภาพ การปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นกรณีอบุตัิเหตแุละ
การเจ็บป่วยฉกุเฉินก่อนน าสง่แพทย์ 
การดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังที่บ้าน  การ
ฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วย  วิธีใช้ยา 
โดยเฉพาะยาสามญัประจ าบ้าน 
และยาที่ใช้บรรเ ทาอาการ หรือเพื่อ
การรักษาโรคเบือ้งต้น  การให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ยาที่
ถกูต้องหลงัพบแพทย์ 

พสธ 213 การปฐมพยาบาล  3(2-2-5) 
PPH 213 First Aid 

       การประเมินภาวะสขุภาพ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณี
อบุตัิเหตแุละการเจ็บป่วยฉกุเฉินก่อนน าสง่แพทย์  การช่วยฟืน้
คืนชีพ การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ  การเคลือ่นย้ายผู้
เจ็บป่วย การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ยาเบือ้งต้น  ยาสามญั
ประจ าบ้าน และยาที่ใช้บรรเทาอาการหรือรักษาโรคเบือ้งต้น     

เปลีย่นรหสัวิชา ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม 
และย้ายมาจากวิชา
ในแขนงวิชาสขุ
ศกึษาและ
พฤติกรรมสขุภาพ 

 พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสขุ 3(3-0-
6) 
PPH 312 Professional Ethical and Public Health Law 

       ความหมาย  ความส าคญัของจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านสาธารณสขุ คณุธรรมของผู้ให้บริการด้านสขุภาพ 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมาย กฎหมายเก่ียวกบังาน
สาธารณสขุ งานอนามยัสิง่แวดล้อม งานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั พระราชบญัญตัิวิชาชีพการสาธารณสขุชมุชน 
หลกักฎหมายในการปฏิบตัิงานสาธารณสขุ 

เพิ่มรายวิชาให้มี
ความสอดคล้องกบั 
มคอ.1 
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พสล 221  การสือ่สารสขุภาพ  2(1-
2-3)  
PEH 221  Health Communication 

       ศกึษาแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัการสือ่สารและ
ประชาสมัพนัธ์  องค์ประกอบ 
กระบวนการสือ่สารและ
ประชาสมัพนัธ์  บทบาท หน้าที่ของ
การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ที่มีตอ่
งานสาธารณสขุ  หลกัการสือ่สาร
และประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ 
การน าหลกัการสือ่สารและการ
ประชาสมัพนัธ์มาประยกุต์ใช้ในงาน
สาธารณสขุเพื่อสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งบคุคล องค์กรและ
ชมุชน โดยเน้นการฝึกพดูในท่ีชมุชน 
ตลอดจนการประยกุต์ใช้เทคนิคและ
สือ่ตา่ง ๆ เพื่อการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารทาง
สขุภาพ   

พสธ 223 การสือ่สารสขุภาพ  2(1-2-3) 
PPH 223 Health Communication 

       แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์  
องค์ประกอบ กระบวนการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์  บทบาท 
หน้าที่ของการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ที่มีตอ่งานสาธารณสขุ  
หลกัการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ การน า
หลกัการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์มาประยกุต์ใช้ในงาน
สาธารณสขุ  การพดูในท่ีชมุชน การประยกุต์ใช้เทคนิคและสือ่
ตา่ง ๆ ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารทางสขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม 

พลส 222  หลกัการพฒันาสาธารณสขุ
ชมุชน  2(2-0-4) 
PEH 222  Principles of 
Community Public Health 
Development 
       ศกึษา ความหมาย  ชนิด  
ลกัษณะ  และองค์ประกอบของ
ชมุชน วิถีชมุชน หลกัการด าเนินงาน
สาธารณสขุในชมุชน การเตรียม
ชมุชน  การส าร วจ การท าแผนท่ี
ชมุชน  แนวทางและขัน้ตอนในการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาสาธารณสขุ
ชมุชน ระบบบริการสขุภาพทัง้

พสธ 221  การพฒันาสาธารณสขุชมุชน   
3(3-0-6) 
PPH 221 Community Public Health Development 
       ความหมาย ชนิด ลกัษณะ และองค์ประกอบของชมุชน วิถี
ชมุชน หลกัการด าเนินงานสาธารณสขุในชมุชน การเตรียม
ชมุชน การส ารวจ การท าแผนท่ีชมุชน แนวทางและขัน้ตอนใน
การด าเนินงานเพื่อพฒันาสาธารณสขุชมุชน ระบบบริการ
สขุภาพทัง้ภาครัฐและเอกชนที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
สาธารณสขุในชมุชน บทบาทของนกัสาธารณสขุในการพฒันา
สาธารณสขุชมุชน และแนวทางการประสานงานกบัองค์กรตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

เปลีย่นรหสัวิชา 
เปลีย่นช่ือวิชา  ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ย
กิต และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม   
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ภาครัฐและเอกชนที่มีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานสาธารณสขุใน
ชมุชน บทบาทของนกัสาธารณสขุใน
การพฒันาสาธารณสขุชมุชน และ
แนวทางการประสานงานกบัองค์กร
ตา่งๆที่เก่ียวข้อง  
พลส 321  การจดัองค์กรและ
เครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพ    2(1-
2-3) 
PEH 321  Health Related 
Organization and Community 

Network Management 
       ศกึษาแนวคิด ความหมาย 
ความส าคญัขององค์กรชมุชนและ
เครือขา่ย  รูปแบบของการเช่ือม
ประสานขององค์กรชมุชนเป็น
เครือขา่ยในลกัษณะตา่งๆ  แนว
ปฏิบตัิในการวิเคราะห์เครือขา่ย การ
จดัตัง้ การบริหารและแนวทาง
พฒันาองค์กรและเครือขา่ยชมุชน
ด้านสขุภาพเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ
สงูสดุ   โดยการประยกุต์ใช้
กระบวนการสือ่สารเพื่อการพฒันา
เครือขา่ย ตลอดจนศกึษากรณี
ตวัอยา่งตา่งๆ ขององค์กรและ
เครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพ  รวมทัง้
เครือขา่ยประชาสงัคม 

พสธ 224 การจดัองค์กรและเครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพ   2(1-
2-3) 
PPH 224 Health Related Organization and Community 
Network Management 
       แนวคิด ความหมาย ความส าคญัขององค์กรชมุชนและ
เครือขา่ย  รูปแบบของการเช่ือมประสานขององค์กรชมุชนเป็น
เครือขา่ยในลกัษณะตา่งๆ  แนวปฏิบตัิในการวิเคราะห์เครือขา่ย 
การจดัตัง้ การบริหาร แนวทางพฒันาองค์กรและเครือขา่ยชมุชน
ด้านสขุภาพให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  การประยกุต์ใช้
กระบวนการสือ่สารในการพฒันาเครือขา่ย ศกึษากรณีตวัอยา่ง
ตา่งๆ ขององค์กรและเครือขา่ยชมุชนด้านสขุภาพ  และเครือขา่ย
ประชาสงัคม 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม   

พลส 322  ชมุชนภิวตัน์เพื่อการ
พึง่ตนเองทางสขุภาพ  2(1-2-3)  
PEH 322  Localization for self-
reliance in Health 

       ศกึษาผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงและปัญหาสขุภาพท่ี
สง่ผลตอ่สขุภาวะชมุชน  แนวคิดการ

พสธ 327 ชมุชนภิวตัน์เพื่อการพึง่ตนเองทางสขุภาพ 2(2-0-4) 
PPH 327 Localization for Self-reliance in Health 
       ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงและปัญหาสขุภาพท่ีสง่ผล
ตอ่สขุภาวะชมุชน  แนวคิดการพึง่ตนเองทางสขุภาพ ระบบ
สขุภาพแบบพอเพียง  การสร้างชมุชนเข้มแข็งด้านสขุภาพ การ
ประยกุต์แนวคิดการพึง่ตนเองทางสขุภาพและระบบสขุภาพ
แบบพอเพียงในระดบับคุคล ครอบครัว องค์กร และชมุชน 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม   
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พึง่ตนเองทางสขุภาพ ระบบสขุภาพ
แบบพอเพียง  การสร้างชมุชน
เข้มแข็งด้านสขุภาพ  การฝึกปฏิบตัิ
น าแนวคิดการพึง่ตนเองทางสขุภาพ
และระบบสขุภาพแบบพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในระดบับคุคล ครอบครัว 
องค์ก ร และชมุชนอยา่งเทา่ทนัตอ่
การเปลีย่นแปลง เพื่อสร้างชมุชน
เข้มแข็งด้านสขุภาพอยา่งยัง่ยืน  
รวมถึงการศกึษาตวัแบบในชมุชน
ท้องถ่ินท่ีน าแนวคิดการพึง่ตนเอง
ทางสขุภาพและระบบสขุภาพแบบ
พอเพียงไปใช้อยา่งได้ผล 

การศกึษาตวัแบบในชมุชนท้องถ่ินท่ีน าแนวคิดการพึง่ตนเองทาง
สขุภาพและระบบสขุภาพแบบพอเพียงไปใช้ 

พลส 323  ภาวะผู้น าและการสร้าง
การมีสว่นร่วมของชมุชน  2(1-2-
3)  
PEH 323  Leadership and 
Community Participation 

       ศกึษาแนวคิดทฤษฎีผู้น า 
คณุลกัษณะ บทบาทหน้าที่และการ
ใช้ภาวะผู้น าในการเสริมสร้างการมี
สว่นร่วมเพื่อพฒันาสขุภาพชมุชน
อยา่งมีคณุภาพ ศกึษาแนวคิดทฤษฎี
การมีสว่นร่วม การสร้างชมุชน
เข้มแข็ง  การจดัการความขดัแย้งใน
กลุม่และระหวา่งกลุม่ การแก้ไข
ปัญหาและการตดัสนิใจ การเข้ามามี
สว่นร่วมการจดับริการในชมุชน และ
แนวทางการประสานงานกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อร่วมกนั
พฒันานโยบายสขุภาพ  

พสธ 324 ภาวะผู้น าและการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน  2(1-
2-3) 
PPH 324 Leadership and Community Participation 

       แนวคิดทฤษฎีผู้น า คณุลกัษณะ บทบาทหน้าที่และการใช้
ภาวะผู้น าในการเสริมสร้างการมีสว่นร่วมพฒันาสขุภาพชมุชน
อยา่งมีคณุภาพ แนวคิดทฤษฎีการมีสว่นร่วม การสร้างชมุชน
เข้มแข็ง  การจดัการความขดัแย้งในกลุม่และระหวา่งกลุม่ การ
แก้ไขปัญหาและการตดัสนิใจ การเข้ามามีสว่นร่วมการ
จดับริการสขุภาพในชมุชน และแนวทางการประสานงานกบั
หนว่ยงานในชมุชน 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม   

พลส 324  พลวตัรกลุม่และการ
ท างานเป็นทีม  2(2-0-4)   
PEH 324  Group Dynamics and 

พสธ 363 พลวตักลุม่และการท างานเป็นทีม  
2(1-2-3) 
PPH 363 Group Dynamics and Teamwork 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
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Teamwork 

       ศกึษา พฤติกรรมตา่งๆ  ที่
เก่ียวกบัพฤติกรรมกลุม่  พฒันาการ
ของกลุม่ในลกัษณะตา่งๆ  
สิง่แวดล้อมที่มีอิทธิพลตอ่กลุม่  การ
เข้าเก่ียวข้องกบักลุม่ของบคุคล  การ
คล้อยตามกลุม่  การเปลีย่นทศันคติ
ของกลุม่  การสือ่สารภายในกลุม่  
รูปแบบของการท างานเป็นทีม  
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของ
กลุม่ และปัจจยัที่สง่เสริมการท างาน
เป็นทีม 

       พฤติกรรมกลุม่ พฒันาการของกลุม่ในลกัษณะตา่ง  ๆ
สิง่แวดล้อมที่มีอิทธิพลตอ่กลุม่ การคล้อยตามกลุม่ การเปลีย่น
เจตคติของกลุม่ การสือ่สารภายในกลุม่ รูปแบบของการท างาน
เป็นทีม  ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของกลุม่ และปัจจยัที่
สง่เสริมการท างานเป็นทีม 

ให้มีความเหมาะสม  
และย้ายไปอยูใ่น
กลุม่วิชาชีพเลอืก 

พลส 325  นโยบายสาธารณะเพื่อ
สขุภาพ   
2(2-0-4) 
PEH 325  Public policy for health 

       ศกึษาความหมาย  แนวคิด และ
ที่มาของนโยบายสาธารณะ แนวทาง
และหลกัการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ  ความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มี
ตอ่สขุภาพ เทคนิค วิธีการและ
รูปแบบการก าหนดนโยบาย
สาธารณะด้านสขุภาพในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ ในเชิง
เปรียบเทียบ 

พสธ 364 นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ  
2(2-0-4) 
PPH 364 Public Policy for Health 

       ความหมาย  แนวคิด และที่มาของนโยบายสาธารณะ 
แนวทางและหลกัการก าหนดนโยบายสาธารณะ  ความสมัพนัธ์
และผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอ่สขุภาพ เทคนิค 
วิธีการและรูปแบบการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสขุภาพใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบ 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม  
และย้ายไปอยูใ่น
กลุม่วิชาชีพเลอืก 

พลส 326  การบริหารราชการสว่น
ท้องถ่ินส าหรับนกัสาธารณสขุ     
2(2-0-4)   
PEH 326  Local Administration 
for Public Health Personnel 
       ศกึษาความหมายและ
ความส าคญัของระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน  การจดัรูปแบบการ

พสธ 329  การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินส าหรับนกัสาธารณสขุ      
2(2-0-4) 
PPH 329 Local Administration for Public Health Personnel 
       ความหมายและความส าคญัของระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน การจดัรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการของ
ประเทศ หลกัการและความส าคญัของการบริหารราชการสว่น
ท้องถ่ิน ระบบราชการสว่นท้องถ่ิน การบริหารราชการสว่น
ท้องถ่ิน การจดัระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน การ

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม   
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ปกครองและการบริหารราชการของ
ประเทศ หลกัการและความส าคญั
ของการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  
ระบบราชการสว่นท้องถ่ิน การ
บริหารราชการสว่นท้องถ่ิน การจดั
ระเบียบบริหารราชกา รสว่นท้องถ่ิน  
การด าเนินงานด้านสขุภาพของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
ความส าคญัของข้อก าหนดของ
ท้องถ่ินในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสขุ กฎหมายบริหารราชการ
สว่นท้องถ่ินเก่ียวกบัการสาธารณสขุ 

ด าเนินงานด้านสขุภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ความส าคญัของข้อก าหนดของท้องถ่ินในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสขุ กฎหมายบริหารราชการสว่นท้องถ่ินเก่ียวกบัการ
สาธารณสขุ 

พลส 327  การตลาดเชิงสงัคมเพื่อ
สขุภาพ  2(2-0-4) 
PEH 327  Social marketing for 
health 

       ศกึษาความหมายและ
ความส าคญัของสขุภาพชมุชน 
สิง่แวดล้อมและการตลาด 
วตัถปุระสงค์และองค์ประกอบของ
การจดัการทางการตลาดที่ค านงึถึง
สภาพแวดล้อมและสขุภาพชมุชน  
การสร้างความพงึพอ ใจระหวา่ง
ผู้ผลติและผู้บริโภค การวิเคราะห์กล
ยทุธ์ และโอกาสทางการตลาดจาก
ปัญหาสิง่แวดล้อม การใช้แนวทาง
การตลาดเพื่อการอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม หลกัการด าเนิน
ธุรกิจหรือมีการลงทนุอยา่งมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม การประยกุต์ใช้
กลยทุธ์และเคร่ืองมือทางการตลาด
เพื่อใ ห้เกิดการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมสขุภาพสงัคมที่ดี 
 

พสธ 365 การตลาดเชิงสงัคมเพื่อสขุภาพ   
2(1-2-3) 
PPH 365 Social Marketing for Health 

       ความหมายและความส าคญัของสขุภาพชมุชน สิง่แวดล้อม
และการตลาด วตัถปุระสงค์และองค์ประกอบของการจดัการ
ทางการตลาดที่ค านงึถึงสภาพแวดล้อมและสขุภาพชมุชน  การ
สร้างความพงึพอใจระหวา่งผู้ผลติและผู้บริโภค การวิเคราะห์กล
ยทุธ์และโอกาสทางการตลาดจากปัญหาสขุภาพ  การใช้
แนวทางการตลาดเพื่อการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
หลกัการด าเนินธุรกิจและการลงทนุอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่
สงัคม การประยกุต์ใช้กลยทุธ์และเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อให้
เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสขุภาพในสงัคมที่ดี 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม  
และย้ายไปอยูใ่น
กลุม่วิชาชีพเลอืก 
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พลส 421  การจดัการสาธารณสขุ
ชมุชนอยา่งยัง่ยืน   2(1-2-3) 
PEH 421  Management for 
Sustainable Community Public Health 

       ศกึษาแนวคิดและความรู้
เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการ  
หลกัการท างานสาธารณสขุชมุชนท่ี
เก่ียวข้องกบัการระดมความร่วมมือ
ระหวา่งองค์กร  ภาครัฐ  เอกชนและ
ชมุชน  การสง่เสริมบทบาทของ
องค์กรชมุชนในการพฒันาระบบ
สาธารณสขุของชมุชนตนเอง  ฝึก
ปฏิบตัิเพื่อเสริมสร้างทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานชมุชน  การ
วิเคราะห์ชมุชน  การเข้าถึงชมุชน  
การบริหารโครงการด้านสขุภาพใน
ชมุชน และการปรับใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในชมุชน  เพื่อการพฒันา
สาธารณสขุชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

 ปิดรายวิชา 

พลส 422  การจดัการความรู้เพื่อ
การพฒันาสขุภาพท่ียัง่ยืน  2(1-2-3) 
PEH 422  Knowledge 
Management for Sustainable 
Health Development 
       ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีการจดัการ
ความรู้  กระบวนการพฒันาชมุชนให้
เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบตัิ
เพื่อจดัการองค์ความรู้ด้านสขุภาพ
โดยการบรูณาการภมูิปัญญาท้องถ่ิน
กบัภมูิปัญญาสากล   การจดัระบบ
ข้อมลูสารสนเทศด้านสขุภาพใน
ชมุชนและสงัคม   การบริหารจดัการ
ความรู้ด้านสขุภาพอยา่งเป็นระบบ
เพื่อการพฒันาสขุภาพท่ียัง่ยืน 

พสธ 328  การจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสขุภาพท่ียัง่ยืน  
2(1-2-3) 
PPH 328 Knowledge Management for Sustainable Health 
Development 
       แนวคิด ทฤษฎีการจดัการความรู้  กระบวนการพฒันา
ชมุชนให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบตัิจดัการองค์ความรู้
ด้านสขุภาพ  การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสขุภาพใน
ชมุชนและสงัคม   การบริหารจดัการความรู้ด้านสขุภาพอยา่ง
เป็นระบบในการพฒันาสขุภาพท่ียัง่ยืน 
 

เปลีย่นรหสัวิชา 
และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม   
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พลส 423  สมัมนาปัญหาสาธารณสขุชมุชนกบั
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม    2(1-2-3)   
PEH 423  Seminar in Community Public 
Health Problems and Social Change 

       ค้นคว้า และอภิปรายปัญหาสาธารณสขุที่
ส าคญัของประเทศ  สาเหตขุองปัญหา การ
เปลีย่นแปลงของชมุชน สงัคม ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สง่ผลกระทบตอ่
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสาธารณสขุชมุชน  
แนวโน้มของปัญหาสาธารณสขุ  ผลกระทบของ
ปัญหาสาธาร ณสขุที่มีตอ่บคุคล ครอบครัว 
ชมุชนและระบบสงัคม  ตลอดจนโครงสร้างของ
องค์กรและนโยบายการสาธารณสขุของประเทศ 

พสธ 424 สมัมนาสาธารณสขุชมุชน  2(1-2-3) 
PPH 424 Seminar in Community Public 
Health     
       ค้นคว้า และอภิปรายปัญหาสาธารณสขุที่
ส าคญัของประเทศ สาเหตขุองปัญหา การ
เปลีย่นแปลงของชมุชน สงัคม ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สง่ผลกระทบตอ่
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสาธารณสขุชมุชน  
แนวโน้มของปัญหาสาธารณสขุ  โดยใช้
กระบวนการสมัมนา 
 

เปลีย่นรหสัวิชา เปลีย่น
ช่ือวิชา  และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสม   

พลส 424  การวางแผนและประเมินผล
สาธารณสขุชมุชน     2(1-2-3) 
PEH 424  Community Public Health 
Planning and Evaluation 

       ศกึษาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผน
และประเมินผล แนวคิด  หลกัการและ
กระบวนการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสขุชมุชน  ฝึกปฏิบตัิสร้างเคร่ืองมือใน
การส าร วจข้อมลูสาธารณสขุ การส ารวจข้อมลู
สาธารณสขุ  การวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ด้านสาธารณสขุชมุชน  การ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การวางแผน
แมบ่ทชมุชนด้านสาธารณสขุ การเขียนโครงการ  
หลกัการและแนวทางการปฏิบตัิตามแผนงาน /
โครงการ  การควบคมุก ากบังาน  การนิเทศ  และ
การประเมินผลแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวข้องกบั
งานสาธารณสขุชมุชน 

พสธ 422  การวางแผนและประเมินผล
สาธารณสขุชมุชน  3(2-2-5) 
PPH 422 Community Public Health Planning 
and Evaluation 

       ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผนและ
ประเมินผล แนวคิด หลกัการและกระบวนการ
วางแผนและประเมินผลสาธารณสขุชมุชน  
เคร่ืองมือในการส ารวจข้อมลูสาธารณสขุ การ
ส ารวจข้อมลูสาธารณสขุ  การวิเคราะห์ปัญหา
และสถานการณ์ด้านสาธารณสขุชมุชน การ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การวางแผน
แมบ่ทชมุชนด้านสาธารณสขุ การเขียนโครงการ  
หลกัการและแนวทางการปฏิบตัิตามแผนงาน
โครงการ  การควบคมุก ากบังาน การนิเทศ และ
การประเมินผลแผนงานโครงการท่ีเก่ียวข้องกบั
งานสาธารณสขุชมุชน 

เปลีย่นรหสัวิชา  ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม   
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พลส 315  ทนัตสขุภาพ     2(1-2-3) 
PEH 315  Dental Health 

       ศกึษาโครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติ
ของฟัน  การเกิดโรค การควบคมุ และป้องกนั
ปัญหาสขุภาพของช่องปากและฟัน  นิยามศพัท์
และค าที่เก่ียวข้อง การตรวจช่องปากตามระบบ
เฝ้าระวงั  การส ารวจพฤติกรรมทนัตสขุภาพ 
หลกัการวินิจฉยัปัญหา ทนัตสุ ขภาพของชมุชน  
การเฝ้าระวงัทนัตสขุภาพ  รูปแบบของการ
ด าเนินงานทนัตสาธารณสขุในชมุชน  และกลุม่
เฉพาะ แผนงานทนัตสาธารณสขุระดบัตา่ง ๆ 
โครงสร้างหนว่ยงานทางทนัตสาธารณสขุ 

พสธ 225 ทนัตสขุภาพ    2(1-2-3) 
PPH 225 Dental Health 

       โครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของ
ฟัน การเกิดโรค การควบคมุ และป้องกนัปัญหา
สขุภาพของช่องปากและฟัน  นิยามศพัท์และค า
ที่เก่ียวข้อง การตรวจช่องปากตามระบบเฝ้าระวงั 
การส ารวจพฤติกรรมทนัตสขุภาพ หลกัการ
วินิจฉยัปัญหาทนัตสขุภาพของชมุชน การเฝ้า
ระวงัทนัตสขุภาพ รูปแบบของการด าเนินงาน
ทนัตสขุภาพในชมุชนและกลุม่เฉพาะ แผนงาน
ทนัตสขุภาพระดบัตา่ง ๆ โครงสร้างหนว่ยงาน
ทางทนัตสขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาในแขนงวิชาสขุ
ศกึษาและพฤติกรรม
สขุภาพ 

พลส 311  สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้าน
สขุภาพ   2(1-2-3) 
PEH 311  Mental Health and Health 
Counseling 

       ศกึษาความหมายและพฒันาการทาง
จิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา ท่ีมีผลตอ่
สขุภาพจิต การพฒันาสขุภาพจิตของบคุคลตาม
วยั ครอบครัวและชมุชน การวิเคราะห์ปัญหา
สขุภาพจิต กระบวนการให้ค าปรึกษา และจิต
สงัคมบ าบดัเบือ้งต้น 

พสธ 226  สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาด้าน
สขุภาพ  2(1-2-3) 
PPH 226 Mental Health and Health 
Counseling 

       ความหมายและพฒันาการทางจิตวิทยา 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีผลตอ่สขุภาพจิต การ
พฒันาสขุภาพจิตของบคุคลตามวยั ครอบครัว
และชมุชน การวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพจิต 
กระบวนการให้ค าปรึกษา และจิตสงัคมบ าบดั
เบือ้งต้น 

เปลีย่นรหสัวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาในแขนงวิชาสขุ
ศกึษาและพฤติกรรม
สขุภาพ 

พลส 465  การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม  
2(1-2-3)   
PEH 465  Holistic Health Promotion 
Approach 

       ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาพ 
การประเมินภาวะสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 
กลวิธีในการสง่เสริมสขุภาพ วิถีชีวิตเพื่อสขุภาพ 
การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวมในแตล่ะวยั 
การจดัระบบบริการสาธารณสขุเชิงรุก นโยบาย
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า การแพทย์
ทางเลอืก นโยบายสาธารณสขุที่สนบัสนนุให้

พสธ 321  การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวม  
2(1-2-3) 
PPH 321 Holistic Health Promotion 
Approach 

      แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาพ การ
ประเมินภาวะสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 
กลวิธีในการสง่เสริมสขุภาพ วิถีชีวิตเพื่อสขุภาพ 
การสร้างเสริมสขุภาพแบบองค์รวมในแตล่ะวยั 
การจดัระบบบริการสาธารณสขุเชิงรุก นโยบาย
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า การแพทย์
ทางเลอืก นโยบายสาธารณสขุที่สนบัสนนุให้เกิด

เปลีย่นรหสัวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาชีพเลอืก 
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เกิดการสง่เสริมสขุภาพ แนวทางการสร้าง
คณุคา่และจิตส านกึในการสง่เสริมสขุภาพ โดย
ใช้หลกัประชาสงัคม และการประยกุต์ทฤษฎีใน
การสร้างเสริมสขุภาพ 

การสง่เสริมสขุภาพ แนวทางการสร้างคณุคา่
และจิตส านกึในการสง่เสริมสขุภาพโดยใช้หลกั
ประชาสงัคม และการประยกุต์ทฤษฎีในการ
สร้างเสริมสขุภาพ 

พลส 369  สขุภาพผู้สงูอาย ุ  2(2-0-4) 
PEH 369  Health Aspects of Aging 

       ศกึษาทฤษฎีของการเปลีย่นแปลงสขุภาพ
ทัง้ทางด้านร่างกาย  และสขุภาพจิต ที่พบใน
ผู้สงูอายแุละศกึษาถึงปัญหา วิธีป้องกนั  
ตลอดจนศกึษาถึงทฤษฎีของการยืดอายใุห้ยืน
นานและมีสขุภาพท่ีดี  โดยอ้างอิงจากผลการ
ทดลอง และการวิจยัในระดบัเซลล์  นอกจากนี ้
จะกลา่วเก่ียวกบัก ารเตรียมพร้อมทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม  ที่อยูอ่าศยั 
ก่อนเข้าสูว่ยัผู้สงูอาย ุ

พสธ 322  สขุภาพผู้สงูอาย ุ 2(2-0-4) 
PPH 322 Health Aspects of Aging 

       ทฤษฎีของการเปลีย่นแปลงสขุภาพทัง้
ทางด้านร่างกายและสขุภาพจิตที่พบในผู้สงูอาย ุ
ปัญหา วิธีป้องกนั ทฤษฎีของการยืดอายใุห้ยืน
นานและมีสขุภาพท่ีด ีการเตรียมพร้อมทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม ที่อยูอ่าศยั 
ก่อนเข้าสูว่ยัผู้สงูอาย ุการดแูลผู้สงูอาย ุ

เปลีย่นรหสัวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาชีพเลอืก 

 พสธ 323 เภสชัสาธารณสขุ    3(3-0-6) 
PPH 323 Public Health Pharmacy 

ความหมายและความส าคญัของงานเภสชั
สาธารณสขุ ระบบบริหารเภสชัสาธารณสขุ 
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้าน
เภสชัสาธารณสขุ  การสนบัสนนุเภสชั
สาธารณสขุ การบริหารคลงัและเวชภณัฑ์ 
นโยบายแหง่ชาติด้านยา บญัชียาหลกัแหง่ชาติ 
บญัชีรายการยาของสถานบริการ ปัญหาการใช้
ยาและการสญูเสยีด้านยา กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

พลส 368  อนามยัครอบครัว      2(2-0-4) 
PEH 368  Family Health 

       ศกึษาชีวิตครอบครัวในสงัคมปัจจบุนั  โดย
เน้นการเตรียมตวัเป็นพอ่แม่ ที่ดี การสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีภายในครอบครัว  การดแูล
สขุภาพของแมแ่ละเด็ก  โดยเร่ิมตัง้แตร่ะยะก่อน
แตง่งาน ระยะตัง้ครรภ์ การคลอด ระยะหลงั
คลอดและระยะให้นมลกู การดแูลเด็กตัง้แตแ่รก
เกิด วยัก่อนเรียน ระยะวยัเรียน  การวางแผน

พสธ 325  อนามยัครอบครัว 2(2-0-4) 
PPH 325 Family Health 
       ชีวิตครอบครัวในสงัคมปัจจบุนั การเตรียม
ตวัเป็นพอ่แมท่ี่ดี การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ภายในครอบครัว การเตรียมตวัก่อนแตง่งาน 
การดแูลสขุภาพของแมร่ะยะตัง้ครรภ์ การคลอด 
การดแูลสขุภาพของแมร่ะยะหลงัคลอด และการ
ดแูลสขุภาพของแมร่ะยะให้นมลกู การดแูลเด็ก
แรกเกิด วยัก่อนเรียน จนถึงระยะวยัเรียน การ

เปลีย่นรหสัวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาชีพเลอืก 
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ครอบครัว  การเสริมสร้าง การดแูลและพฒันา
สขุภาพของสมาชิกในครอบครัว การให้บริการ
ทางด้านแมแ่ละเด็ก  และการวางแผนครอบครัว
จากหนว่ยงานสาธารณสขุของรัฐและเอกชน 

เสริมสร้าง การดแูลและพฒันาสขุภาพของ
สมาชิกในครอบครัว การให้บริการทางด้านแม่
และเด็ก และการวางแผนครอบครัว 

 พสธ 326 การดแูลทางการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน 
3(2-2-5) 
PPH 326 Basic Medical Care 
      การคดักรองผู้ ป่วย การซกัประวตัิและการ
ตรวจร่างกาย การตรวจประเมินและบ าบดัโรค
เบือ้งต้น การดแูลให้ความช่วยเหลอืผู้ ป่วย และ
การสง่ตอ่ผู้ ป่วย 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 421 การฝึกปฏิบตัิดแูลทางการแพทย์ขัน้
พืน้ฐาน  2(0-4-2) 
PPH 421 Basic Medical Care Practicum 
       ฝึกปฏิบตัิงานด้านการคดักรองผู้ ป่วย การ
ซกัประวตัิและการตรวจร่างกาย การตรวจ
ประเมินและบ าบดัโรคเบือ้งต้น การดแูลให้ความ
ช่วยเหลอืผู้ ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของนกั
สาธารณสขุชมุชน 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 425  การศกึษาอิสระทางสาธารณสขุ   
1(0-2-1) 
PPH 425 Independent Study in Public 
Health 

       การด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนการวิจยั
ในประเด็นปัญหาสาธารณสขุที่สนใจ การจดัท า
รายงานและน าเสนอผลการศกึษา 
 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 
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พลส 231  อาหารปลอดภยัและการสขุาภิบาล
อาหาร    2(1-2-3) 
PEH 231  Food Safety and Sanitation 

ศกึษาหลกัการทางด้านสขุาภิบาล
อาหาร โรคและอนัตรายจากอาหารปนเปือ้นทาง
เคมี ชีววิทยาและกายภาพ  การสขุาภิบาลโรง
ฆา่สตัว์ ตลาดสด โรงงานผลติอาหารกระป๋อง 
นมและผลติภณัฑ์นม อาหารทะเล เนือ้สตัว์ สตัว์
ปีก ผกัและผลไม้  การตรวจสอบทาง
ห้องปฏิบตัิการ  การเฝ้าระวงัทางสขุาภิบาล
อาหาร การจดัการความปลอดภยัของอาหาร 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบังานสขุาภิบาล
อาหาร การจดัการและตรวจสอบสถานท่ีผลติ
และจ าหนา่ยอาหาร  การตรวจความสะอาด
ภาชนะและอปุกรณ์ในการปรุง อาหาร สขุวิทยา
สว่นบคุคลของผู้สมัผสัอาหาร 

พสธ 231  การสขุาภิบาลอาหารและความมัน่คง
ทางอาหาร  2(1-2-3) 
PPH 231 Food Sanitation and Food Security 

หลกัการทางด้านสขุาภิบาลอาหารและความ
มัน่คงทางอาหาร โรคและอนัตรายจากอาหาร
ปนเปือ้นทางเคมี ชีววิทยาและกายภาพ การ
สขุาภิบาลโรงฆา่สตัว์ ตลาดสด โรงงานผลติ
อาหารกระป๋อง นมและผลติภณัฑ์นม อาหาร
ทะเล เนือ้สตัว์ สตัว์ปีก ผกัและผลไม้ การ
ตรวจสอบทางห้องปฏิบตัิการ การเฝ้าระวงัทาง
สขุาภิบาลอาหาร การจดัการความปลอดภยัของ
อาหาร กฎหมายที่เก่ียวข้องกบังานสขุาภิบาล
อาหาร การจดัการและตรวจสอบสถานท่ีผลติ
และจ าหนา่ยอาหาร การตรวจความสะอาด
ภาชนะและอปุกรณ์ในการปรุงอาหาร สขุวิทยา
สว่นบคุคลของผู้สมัผสัอาหาร   

เปลีย่นรหสัวิชา เปลีย่น
ช่ือวิชา  และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสม   

พลส 232  สขุาภิบาลสิง่แวดล้อม      2(1-2-3) 
PEH 232  Environmental Sanitation 

    ศกึษา หลกัการดแูลสขุภาพอนามยั  
ผลกระทบของสิง่แวดล้อมตอ่คณุภาพชีวิต 
ได้แก่ มลพิษทางน า้  อากาศเป็นพิษ  มลพิษทาง
เสยีง  มลพิษในดิน  การเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศและภาวะโลกร้อน การควบคมุแมลงและ
สตัว์น าโรค การก าจดัเหตรุ าคาญ การสขุาภิบาล
ที่พกัอาศยั การบ าบดัของเสยีและสิ่งปฏิกลู 

 ปิดรายวิชา 

พลส 331  การควบคมุมลภาวะทางอากาศ     
2(2-0-4) 
PEH 331  Air Pollution Control  
       ศกึษาความหมายของมลพิษทางอากาศ 
แหลง่ก าเนิด การแพร่กระจายของมลพิษทาง
อากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ่
สขุภาพและสิง่แวดล้อม เทคโนโลยีในการ

พสธ 332  การควบคมุมลภาวะทางอากาศ  
3(2-2-5) 
PPH 332 Air Pollution Control 
       ความหมายของมลพิษทางอากาศ 
แหลง่ก าเนิด การแพร่กระจายของมลพิษทาง
อากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ่
สขุภาพและสิง่แวดล้อม เทคโนโลยีในการ

เปลีย่นรหสัวิชา เปลีย่น
ช่ือวิชา  ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม   
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ควบคมุมลพิษทางอ ากาศ และการป้องกนั  
ควบคมุ มลพิษทางอากาศโดยใช้มาตรการทาง
วิชาการและกฎหมาย 

ควบคมุมลพิษทางอากาศ การป้องกนัและ
ควบคมุ หลกัการและวิธีการประเมินคณุภาพ
อากาศด้านอตุนุิยมวิทยา การเก็บตวัอยา่งและ
การวิเคราะห์มลพิษอากาศ 

พลส 332  การจดัหาน า้สะอาด และการบ าบดั
น า้เสยี 3(2-2-5) 
PEH 332  Water Supply and Wastewater 
Treatment 
       ศกึษาความส าคญัของการจดัหาน า้สะอาด 
คณุสมบตัิและมาตรฐานของน า้ดื่มน า้ใช้ แหลง่
น า้และการจดัการน า้ในชมุชน วิธีการผลติและ
ขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพน า้ ระบบการ
บริการน า้ในชมุชน การเฝ้าระวงั ควบคมุและ
ตรวจสอบคณุภาพน า้ทางห้องปฏิบตัิการ ปัญหา
ความส าคญัและผลกระทบของน า้เสยี รูปแบบ
การปรับปรุงและจดัการน า้เสยี การจดัการน า้
เสยีในชมุชน หลกัการและวิธี การบ าบดัน า้เสยี 
และสิง่ปฏิกลู ได้แก่ ระบบบ าบดัทางกายภาพ 
เคม ีและชีวภาพ แอกทิเวเต็ดสลดัจ์ ระบบฟิลม์
ตรึง ระบบบอ่บ าบดั ระบบบ าบดัโดยใช้พืน้ดิน 
การออกซิไดส์และการตกผลกึทางเคม ีการ
บ าบดัและก าจดัสลดัจ์ การก าจดัธาตอุาหาร 
การน าน า้กลบัมาใช้ใหม ่และการควบคมุระบบ 

พสธ 236  การจดัหาและการสขุาภิบาลน า้ดื่ม 
                 น า้ใช้     2(2-0-4) 
PPH 236 Water Supply and Sanitation 

       ความส าคญัของการจดัหาน า้สะอาด 
คณุสมบตัิและมาตรฐานของน า้ดื่มน า้ใช้ แหลง่
น า้และการจดัการน า้ในชมุชน วิธีการผลติและ
ขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพน า้ ระบบการ
บริการน า้ในชมุชน การเฝ้าระวงั คณุภาพน า้ 
และการสขุาภิบาลน า้ดื่ม น า้ใช้ 
 
 
 

เปลีย่นรหสัวิชา เปลีย่น
ช่ือวิชา  ปรับลดจ านวน
หนว่ยกิต และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสม   

พลส 333  การควบคมุแมลงและสตัว์น าโรค  
2(2-0-4)  
PEH 333  Entomology and Rodent Control 
       ศกึษาลกัษณะทางกีฎวิทยาของแมลง และ
สตัว์ที่เป็นพาหะ น าโรคที่ มีความส าคญัในด้าน
การสาธารณสขุ  ซึง่สามารถน าโรคมาสูม่นษุย์  
ผลกระทบของแมลงและสตัว์น าโรคที่มีตอ่
ปัญหาสขุภาพของชมุชน ตลอดจนมาตรการใน
การควบคมุแมลง และสตัว์ ที่เป็นพาหะ น าโรค
โดยวิธีตา่ง ๆ 
 

พสธ 233 การควบคมุสตัว์ขาข้อและสตัว์ฟันแทะ 
2(2-0-4) 
PPH 233  Arthropod and Rodent Control 
       ลกัษณะทางกีฏวิทยาของสตัว์ขาข้อ สตัว์
ฟันแทะที่เป็นพาหะน าโรคที่มีความส าคญัใน
ด้านการสาธารณสขุซึง่สามารถน าโรคมาสู่
มนษุย์ ผลกระทบของแมลงและสตัว์น าโรคที่มี
ตอ่ปัญหาสขุภาพของชมุชน มาตรการในการ
ควบคมุสตัว์ขาข้อและสตัว์ฟันแทะที่เป็นพาหะ
น าโรค 

เปลีย่นรหสัวิชา เปลีย่น
ช่ือวิชา   และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสม   
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พลส 334  การจดัการขยะและการใช้ประโยชน์  
3(2-2-5) 
PEH 334  Solid Waste Management and 
Utilization 

       ศกึษา หลกัการจดัการ ชนิด ปริมาณ  
องค์ประกอบและลกัษณะของขยะ การเก็บขน
ขยะ สถานี ขนถ่ายขยะ การแปลงรูปขยะ และ
การก าจดัขยะด้วยวิธีที่ถกูหลกัสขุาภิบาล  การ
จดัการและก าจดัขยะอนัตราย และการน าขยะ
กลบัมาใช้ประโยชน์  นโยบาย  และกฎหมายใน
การจดัการขยะ 

พสธ 331  การจดัการขยะมลูฝอย  3(2-2-5) 
PPH 331 Solid Waste Management 
      หลกัการจดัการ ชนิด ปริมาณ องค์ประกอบ
และลกัษณะของขยะทางห้องปฏิบตัิการ การ
เก็บขนขยะ สถานีขนถ่ายขยะ การแปลงรูปขยะ 
และการก าจดัขยะ การน าขยะกลบัมาใช้
ประโยชน์ นโยบายและกฎหมายในการจดัการ
ขยะ 

เปลีย่นรหสัวิชา เปลีย่น
ช่ือวิชา   และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสม   

พลส 335  การจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม   
2(1-2-3) 
PEH 335  Environmental Health Management 
       ศกึษา หลกัการ จดัการสิง่แวดล้อม การ
วางแผนงานอนามยัสิง่แวดล้อม  มาตรฐาน
สิง่แวดล้อม  มาตรฐานสากลด้านคณุภาพและ
การจดัท ามาตรฐาน  ISO 9000 และ  ISO 
14000 บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้าน
สิง่แวดล้อม  ทัง้ภาครัฐ  เอกชน  และองค์กร
นานาชาติ   และการสือ่สารความเสีย่งกบัชมุชน  
การก าหนดนโยบายและการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การ  เศรษฐศาสตร์ในการควบคมุทาง
สิง่แวดล้อม 

 ปิดรายวิชา 

พลส 336  การควบคมุมลพิษอตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสะอาด      2(1-2-3) 
PEH 336  Industrial Pollution Control and 
Cleaner Technology 

        ศกึษาการเกิดของเสยีในโรงงาน
อตุสาหกรรม ลกัษณะ ชนิด และปริมาณของ
เสยีในโรงงานอสุาหกรรม การเกิดและการ
ควบคมุป้องกนัการเกิดมลพิษอตุสาหกรรม 
ผลกระทบจากมลพิษอตุสาหกรรมที่มีตอ่ชมุชน 
การใช้เทคโนโลยีสะอาด และกฎหมายที่

 ปิดรายวิชา 
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เก่ียวข้องกบัการควบคมุมลพิษอตุสาหกรรม 
พลส 431  การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม
และการประเมินความเสีย่ง      2(1-2-3) 
PEH 431  Environmental Impact and Risk 
Assessment 
       ศกึษาหลกั การในการประเมินผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อม  ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คณุคา่การใช้ประโยชน์ของ มนษุย์และคณุภาพ
ชีวิต ศกึษาแผนงาน นโยบาย และการบริหาร
จดัการในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  โดยอาศยั
ความร่วมมือของชมุชนในระดบัตา่งๆ  แนว
ทางการก าหนดมาตรการการป้องกนัและลด
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและผลกระทบตอ่สขุภาพ  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
การประเมินโครงการ  การมีสว่นร่วมของชมุชน  
เทคนิคและหลกัการประเมินความเสีย่ง การบง่ชี ้
อนัตรายการวิเคราะห์  และการจดัการความ
เสีย่ง  การวางแผนและการจดัท ารายงาน
วิเคราะห์ความเสีย่ง กรณีศกึษาและฝึกปฏิบตัิ
ในการประเมินความเสีย่ง  

 ปิดรายวิชา 

พลส 432  กฎหมายอนามยัสิง่แวดล้อม   
2(2-0-4) 
PEH 432  Environmental Health Law 

       ศกึษาความหมาย แนวคิด ความส าคญั 
ที่มาของกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม กฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อม สารเคมี  วตัถุ
อนัตราย วตัถมุีพิษและการควบคมุ กฎหมาย
เก่ียวกบัการควบคมุมลพิษทางอากาศ  ทางน า้  
และขยะมลูฝอย พระราชบญัญตัิสง่ เสริมและ
รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

พสธ 374  กฏหมายอนามยัสิง่แวดล้อม   
2(2-0-4) 

PPH 374 Environmental Health Law 

ความหมาย แนวคิด ความส าคญั ที่มา
ของกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม นโยบายทาง
สิง่แวดล้อม การประเมินผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อม มลพิษทางน า้ ทางอากาศ เสยีง 
ความสัน่สะเทอืน กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัขยะ
มลูฝอยและของเสยีอนัตราย วตัถอุนัตราย 
มาตรการเสริมในการป้องกนัและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม ความรับผิดทางแพง่ องค์กรและ
เจ้าหน้าที่ในการสง่เสริมและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม 

 

เปลีย่นรหสัวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม  และย้ายไป
อยูใ่นกลุม่วิชาชีพเลอืก 
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พลส 433  การเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อม  
2(1-2-3) 
PEH 433  Environmental Quality 
Surveillance 

       ศกึษาความรู้พืน้ฐาน ความส าคญั ของการ
เฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อม คณุภาพน า้ 
คณุภาพอากาศ  อาหาร มลพิษทางเสยีง และ
สารพิษในสิง่แวดล้อม การเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ  
การตรวจวิเคราะห์เบือ้งต้นตา่งๆ การแปลผล
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อม  
การฝึกปฏิบตัิเพื่อสร้างทกัษะใน การเฝ้าระวงั
คณุภาพสิง่แวดล้อม 

พสธ 433  การเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อม  
2(1-2-3) 
PPH 433 Environmental Surveillance 

       ความรู้พืน้ฐาน ความส าคญั ของการเฝ้า
ระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อม คณุภาพน า้ คณุภาพ
อากาศ  มลพิษทางเสยีง และสารพิษใน
สิง่แวดล้อม การเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ การตรวจ
วิเคราะห์ การแปลผลเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
คณุภาพสิง่แวดล้อม การฝึกปฏิบตัิเพื่อสร้าง
ทกัษะในการเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อม 
 

เปลีย่นรหสัวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม    

พลส 434  สมัมนาอนามยัสิง่แวดล้อม  2(1-2-3) 
PEH 434  Seminar in Environmental Health  

       การจดัสมัมนาอนามยัสิง่แวดล้อมจาก
ข้อมลูพืน้ฐานจากการศกึษากรณีปัญหาด้าน
สิง่แวดล้อมที่พบในปัจ จบุนั และแนวโน้มของ
ปัญหาในอนาคต  จดัท าข้อเสนอแนะ  แนว
ทางแก้ไขปัญหา  น าเสนอและอภิปรายโดยใช้
กระบวนการสมัมนา 

พสธ 435  สมัมนาอนามยัสิง่แวดล้อม  2(1-2-3) 
PPH 435 Seminar in Environmental Health 

       การจดัสมัมนาอนามยัสิง่แวดล้อมจาก
ข้อมลูพืน้ฐานจากการศกึษากรณีปัญหาด้าน
สิง่แวดล้อมที่พบในปัจจบุนั และแนวโน้มของ
ปัญหาในอนาคต จดัท าข้อเสนอแนะ แนว
ทางแก้ไขปัญหา น าเสนอและอภิปราย โดยใช้
กระบวนการสมัมนา 
 

เปลีย่นรหสัวิชา และ 
ปรับลดจ านวนหนว่ย
กิต     

 พสธ 232  การควบคมุมลพิษทางเสยีงและเหตุ
ร าคาญ  2(1-2-3) 
PPH 232 Noise and Nuisance Control 
       ชนิดและสาเหตขุองการเกิดมลพิษทางเสยีง
และเหตรุ าคาญ ผลกระทบทางเสยีงที่เกินระดบั
มาตรฐานตอ่สขุภาพมนษุย์ มาตรการในการ
ควบคมุเหตรุ าคาญจากเสยีง ทัง้ด้านวิชาการ
และกฎหมาย รวมทัง้บทบาทที่เก่ียวข้อง การ
ประเมินผลกระทบจากระดบัเสยีง เทคโนโลยี
ส าหรับการควบคมุมลพิษทางเสยีง 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 
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พลส 469  การก าจดัสิง่ปฏิกลู     3(3-0-6) 
PEH 469  Waste Disposal          
       ศกึษาปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหาสขุภาพ
ของบคุคล  และชมุชน ที่เกิดจากสิง่ปฏิกลูชนิด
ตา่ง ๆ  ขยะ น า้โสโครก สิง่ปฏิกลูของมนุ ษย์ 
แหลง่ที่มาของสิง่ปฏิกลู คณุสมบตัิของสิง่ปฏิกลู  
การปรับปรุงคณุภาพ และวิธีการก าจดัสิง่ปฏิกลู
ชนิดตา่ง ๆ  ที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม เพื่อ
อนรัุกษ์ธรรมชาติ  และสร้างความเจริญแก่
บ้านเมือง 

พสธ 234  การก าจดัและจดัการสิง่ปฏิกลู  
 3(3-0-6) 
PPH 234 Waste Disposal and Management 
       ปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหาสขุภาพของ
บคุคลและชมุชน ที่เกิดจากขยะและสิง่ปฏิกลู
ชนิดตา่ง ๆ น า้โสโครก สิง่ปฏิกลูของมนษุย์ 
แหลง่ที่มาของสิง่ปฏิกลู คณุสมบตัิของสิง่ปฏิกลู 
การปรับปรุงคณุภาพ และวิธีการก าจดัขยะและ
สิง่ปฏิกลูชนิดตา่งๆ การน ากลบัมาใช้ประโยชน์ 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาชีพเลอืก 

พลส 466  พิษวิทยาสิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
PEH 466  Environmental Toxicology 

       ศกึษาหลกัของพิษวิทยา ความเป็นมาของ
พิษวิทยาสิง่แวดล้อม สารพิษในสิ่ งแวดล้อม 
ความเป็นพิษของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปริมาณสารพิษที่ได้รับกบัอาการตอบสนองตอ่
สารพิษ การดดูซมึ  การกระจาย การสะสมและ
การขบัสารพิษ และการก าจดัสารพิษในร่างกาย 
คณุสมบตัิของสารพิษอนัตรายที่ใช้ในงาน
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม  เช่น ยาฆา่แมลง  
โลหะหนกั  ก๊าซ สารละลาย สารก่อมะเร็งและ
สารเคมีที่เป็นมลพิษทางอากาศ  วิธีป้องกนั
ควบคมุและการจดัการสารพิษ 

พสธ 235  พิษวิทยาสิง่แวดล้อม   2(2-0-4) 
PPH 235 Environmental Toxicology 

       หลกัของพิษวิทยา ความเป็นมาของ
พิษวิทยาสิง่แวดล้อม สารพิษในสิง่แวดล้อม 
ความเป็นพิษของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปริมาณสารพิษที่ได้รับกบัอาการตอบสนองตอ่
สารพิษ การดดูซมึ การกระจาย กลไกการ
เปลีย่นแปลงของสาร และการก าจดัสารพิษใน
ร่างกาย คณุสมบตัิของสารพิษ อนัตรายที่ใช้ใน
งานเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ยาฆา่แมลง 
โลหะหนกั ก๊าซ สารละลาย สารก่อมะเร็งและ
สารเคมีที่เป็นมลพษิทางอากาศ ทางดิน และ
ทางน า้ วิธีป้องกนัควบคมุและการจดัการสารพิษ 

เปลีย่นรหสัวิชา  ปรับ
ลดจ านวนหนว่ยกิต    
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาชีพเลอืก 

 พสธ 333 การวิเคราะห์น า้และน า้เสยี  3(2-2-5) 
PPH 333 Water and Wastewater Analysis 

       หลกัการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์
คณุภาพของน า้และน า้เสยี ลกัษณะสมบตัิของ
น า้และน า้เสยี การเก็บและการรักษาสภาพ
ตวัอยา่งน า้ การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์พืน้ฐาน 
ปฏิบตัิการวิเคราะห์คณุภาพน า้และน า้เสยี
ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพทาง
ห้องปฏิบตัิการ 
 
 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 
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 พสธ 334 การควบคมุมลพิษอากาศใน

อตุสาหกรรม  3(2-2-5) 
PPH 334 Industrial Air Pollution Control 
       หลกัการในการป้องกนัและควบคมุมลพิษ
ทางอากาศในอตุสาหกรรม มาตรฐานคณุภาพ
อากาศจากแหลง่ก าเนิด การระบายอากาศ 
เทคนิคการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์
มลพิษทางอากาศจากปลอ่ง การควบคมุ
คณุภาพในการตรวจวิเคราะห์และข้อมลูการ
ตรวจวดัมลพิษทางอากาศ การออกแบบควบคมุ 
ตรวจสอบแก้ไข  บ ารุงรักษาระบบบ าบดัและ
ก าจดัมลพิษทางอากาศประเภทตา่ง  ๆระบบ
บ าบดัมลพิษทางอากาศชนิดอนภุาค ระบบ
บ าบดัมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ ระบบ
บ าบดัและก าจดักลิน่ การใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการจดัการและควบคมุมลพิษ
ทางอากาศ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 335 การก าจดัขยะอนัตรายและกาก
อตุสาหกรรม 2(2-0-4) 
PPH 335 Industrial and Hazardous Waste 
disposal 
สาเหตกุารเกิดขยะอนัตรายจากครัวเรือนและ
ทีม่าจากโรงงานอตุสาหกรรม แหลง่ที่มา ชนิด 
ปริมาณ คณุสมบตัิของขยะที่เกิดขึน้ การจดัเก็บ 
การรวบรวม การขนถ่าย และขนสง่ไปยงัสถานท่ี
ก าจดั การก าจดัขยะอนัตรายและกาก
อตุสาหกรรม ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 336 การประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพ
และสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 
PPH 336 Environmental and Health Risk 
Assessment 
หลกัการและเทคนิคการประเมินความเสีย่ง การ
บง่ชีอ้นัตราย การประเมินการสมัผสั การ
ประเมินปริมาณการรับสมัผสัและการตอบสนอง 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 
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การพรรณนาความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง
และการสือ่สารความเสีย่ง การวางแผนและการ
จดัท ารายงานวิเคราะห์ความเสีย่ง กรณีศกึษา
การประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพและ
สิง่แวดล้อม 

 พสธ 337 การจดัการสิง่แวดล้อมและเทคโนโลยี
สะอาด  3(3-0-6) 
PPH 337 Environmental Management and 
Clean Technology 

       หลกัการจดัการสิง่แวดล้อม การวางแผน
งานอนามยัสิง่แวดล้อมในชมุชน มาตรฐาน
สิง่แวดล้อม มาตรฐานสากลด้านคณุภาพและ
การจดัท ามาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000 
ส าหรับอตุสาหกรรม การจดัการด้านเทคโนโลยี
สะอาด การปรับปรุงวตัถดุิบ กระบวนการและ
ผลผลติเพื่อการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ การ
ประเมินการใช้พลงังาน การประเมินการ
ปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรนานาชาต ิการสือ่สารความเสีย่งกบั
ชมุชน การก าหนดนโยบายและการจดัท า
แผนปฏิบตัิการ เศรษฐศาสตร์ในการควบคมุทาง
สิง่แวดล้อม 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 431 การจดัการน า้เสยีในอตุสาหกรรม 
 3(3-0-6) 
PPH 431 Industrial Wastewater 
Management 
       แนวคิดและวิธีการในการจดัการน า้เสยี 
กระบวนการบ าบดัน า้เสยีแบบตา่งๆ  การป้องกนั
มลพิษทางน า้และการผลติที่สะอาดเพื่อลดน า้
เสยี หลกัการการเฝ้าระวงัและตรวจวดัน า้เสยี
จากอตุสาหกรรมแบบตอ่เนื่อง การออกแบบ
ระบบ การควบคมุ การตรวจสอบแก้ไข การ
บ ารุงรักษาระบบรวบรวมน า้เสยีและระบบบ าบดั

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 
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น า้เสยี การก าจดัธาตอุาหาร การบ าบดัและ
ก าจดัสลดัจ์  การน าน า้กลบัมาใช้ใหม ่ 

 พสธ 432 การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ
และสิง่แวดล้อม    3(3-0-6) 
PPH 432 Environmental and Health Impact 
Assessment 

หลกัการในการประเมินผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ที่มีผลตอ่
มนษุย์ แผนงาน นโยบาย และการบริหารจดัการ
ในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม โดยอาศยัความ
ร่วมมือของชมุชนในระดบัตา่ง  ๆแนวทางการ
ก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมและสขุภาพ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและการประเมินโครงการ 
การมีสว่นร่วมของชมุชนในการประเมินผล
กระทบ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 434 การศกึษาอิสระด้านอนามยั
สิง่แวดล้อม     1(0-2-1) 
PPH 434 Independent Study in 
Environmental Health 

       ปฏิบตัิงานวิจยัที่สนใจในประเด็นปัญหา
ทางด้านอนามยัสิง่แวดล้อม เสนอโครงการ การ
ด าเนินงาน การวิเคราะห์ อภิปราย และสรุป
ผลการวิจยั การจดัท ารายงานพร้อมทัง้น าเสนอ
ผลการวิจยั 
 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 
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พลส 241  สขุศาสตร์อตุสาหกรรม   2(1-2-3) 
PEH 241  Industrial Hygiene 

 บรุพวิชา  :  พลส 213   
       ศกึษาสภาพแวดล้อม ในท างานทางด้าน
กายภาพ เคมี ชีวภาพ อนัตรายจากสภาพแวดล้อม
ในการท างาน  การตรวจวดัและประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  หลกัการควบคมุ
อนัตราย   การระบายอากาศในโรงงานอตุสาหกรรม  
การใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   กิจกรรม
ที่สง่เสริมงานทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 

พสธ 242 สขุศาสตร์อตุสาหกรรมขัน้มลูฐาน  
3(2-2-5) 
PPH 242 Fundamental of Industrial Hygiene 

       แนวคิดเบือ้งต้นของงานด้านสขุศาสตร์
อตุสาหกรรม หลกัการตระหนกัอนัตราย 
หลกัการประเมินอนัตรายและหลกัการควบคมุ
อนัตราย ปัจจยัสิง่แวดล้อมด้านกายภาพ 
ชีวภาพ เคมีและการยศาสตร์ในสถานท่ีท างานท่ี
ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ปฏิบตัิงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมและอาชีพอื่นๆ การใช้อปุกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   กิจกรรมที่สง่เสริม
งานทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 242  การเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่ง
ทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม  
2(1-2-3) 
PEH 242  Industrial Hygiene Sampling and 
Analysis 

       ศกึษาเทคนิค วิธีการตรวจวดัและการสุม่
เก็บตวัอยา่งทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม 
การใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมในการเก็ บตวัอยา่ง 
เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การเก็บตวัอยา่งมลพิษอากาศ ฝุ่ นละอองและ
อนภุาคในอากาศ การวิเคราะห์เพื่อประเมิน
สภาพแวดล้อมทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรม การ
แปลผลและการรายงานผลสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

พสธ 343 การเก็บและวิเคราะห์ตวัอ ยา่ง
ทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม  
 3(2-2-5) 
PPH 343 Industrial Hygiene Sampling and 
Analysis 

       เทคนิค วิธีการตรวจวดัและการสุม่เก็บ
ตวัอยา่งทางด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม การใช้
เคร่ืองมือที่เหมาะสมส าหรับการเก็บตวัอยา่ง ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การ
เก็บตวัอยา่งมลพิษอากาศ ฝุ่ นละอองและ
อนภุาคในอากาศ การวิเคราะห์เพื่อประเมิน
สภาพแวดล้อมทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรม การ
แปลผลและการรายงานผลสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา  ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต   
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 243  ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม    
2(1-2-3) 
PEH 243  Industrial Safety 

       ศกึษาความปลอดภยัในการท างานใน
สภาพแวดล้อมที่เสีย่งตอ่อนัตรายทางด้าน
กายภาพ การท างานกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล 
ไฟฟ้า  การท างานเก่ียวกบัสารเคมี  การป้องกนั

พสธ 241 ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 
3(3-0-6) 
PPH 241 Industrial Safety 

       หลกัการจดัการความปลอดภยัในงาน
อตุสาหกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภยั การจดัท ามาตรฐานความปลอดภยัใน
การท างาน ความปลอดภยัในการท างานใน

เปลีย่นรหสัวิชา      
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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และระงบัอคัคีภยั  ปัญหาและสาเหตกุารเกิด
อบุตัิเหตแุละโรคจากการท างาน  การวิเคราะห์
และสอบสวนการเกิดอบุตัิเหต ุการวิเคราะห์
ความสญูเสยีและการรายงานอบุตัิเหต ุ เทคนิค
ความปลอดภยัในการท างาน  การปรับปรุง
สถานท่ีท างาน การบ ารุงรักษาเพื่อความ
ปลอดภยั การจดัท าแผนงานโครงการความ
ปลอดภยั กิจกรรมสง่เสริมความปลอดภยัในการ
ท างาน 

สภาพแวดล้อมที่เสีย่งตอ่อนัตราย การท างาน
เก่ียวกบัสารเคมี  การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  
ปัญหาและสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตแุละโรคจาก
การท างาน  การวิเคราะห์และสอบสวนการเกิด
อบุตัิเหต ุการวิเคราะห์ความสญูเสยีและการ
รายงานอบุตัิเหต ุ เทคนิคความปลอดภยัในการ
ท างาน  การปรับปรุงสถานท่ีท างาน การ
บ ารุงรักษาเพื่อความปลอดภยั การจดัท า
แผนงานโครงการความปลอดภยั กิจกรรม
สง่เสริมความปลอดภยัในการท างาน 

พลส 341  พืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับ
งานสขุศาสตร์อตุสาหกรรม   2(2-0-4) 
PEH 341  Basic Engineering for Industrial 
Hygiene 

       ศกึษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
วิศวกรรมศาสตร์ สญัลกัษณ์คณิตศาสตร์ มิติ
และระบบหนว่ยทางวิศวกรรมศาสตร์  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัการออกแบบอาคารและการวาง
ผงัโรงงาน วสัดแุละความแข็งแรงของวสัด ุพืน้
ความรู้ทางเทอร์โมไดนามิกส์  พืน้ความรู้ทาง
กลศาสตร์ของไหล  พืน้ฐานทางวิศวกรรมเคมี  
วิศวกรรมเคร่ืองกลและวิศวกรรมไฟฟ้า การ
สขุาภิบาลโรงงาน   มาตรฐานตา่ง ๆ ทางวิศวกรรม 
 

พสธ 243 หลกัการวิศวกรรมส าหรับงาน 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม  
3(2-2-5) 
PPH 243 Principles of Engineering for 
Occupational Health, Safety and 
Environment 
        ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัวิศวกรรม  ระบบ
หนว่ยวดัทางวิศวกรรม  เทอร์โมไดนามิกส์  
กลศาสตร์ของไหล  การวางผงัอาคารโรงงาน 
การประยกุต์ใช้ในงานอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยั และสิง่แวดล้อม การศกึษาดงูานและ
วิเคราะห์การประยกุต์ใช้หลกัการวิศวกรรมส าหรับ
งานอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ
สิง่แวดล้อม 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 342  การยศาสตร์   2(2-0-4) 
PEH 342  Ergonomic 

       ศกึษาความหมายของการยศาสตร์ ประวตัิ
ความเป็นมา ปรัชญาของการยศาสตร์ปัจจยั
ทางการยศาสตร์  หลกัการพืน้ฐานทางด้าน
การยศาสตร์  ขนาดสดัสว่นของร่างกายและ
ทา่ทางการท างาน ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบั
เคร่ืองจกัร  การออกแบบลกัษณะและวิธีการ
ท างานให้เหมาะสมกบัร่างกายและจิตใจ  การ
เคลือ่นย้ายวสัด ุการใช้แรงของกล้ามเนือ้  การ

พสธ 344 การยศาสตร์     2(1-2-3) 
PPH 344 Ergonomics 

       ความหมายของการยศาสตร์ ประวตัิความ
เป็นมา ปรัชญาของการยศาสตร์ ปัจจยัทางการย
ศาสตร์  พืน้ฐานสรีรวิทยาการท างาน 
สมรรถภาพทางกาย ผลกระทบจากสิง่แวดล้อม
การท างานของคนท างาน หลกัการพืน้ฐาน
ทางด้านการยศาสตร์  ขนาดสดัสว่นของร่างกาย
และทา่ทางการท างาน ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบั
เคร่ืองจกัร  การออกแบบลกัษณะและวิธีการ

เปลีย่นรหสัวิชา      
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้จากการท างาน การบริหาร
กายเพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้า การประยกุต์
การยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการท างาน 
 

ท างานให้เหมาะสมกบัร่างกายและจิตใจ  การ
เคลือ่นย้ายวสัด ุการใช้แรงของกล้ามเนือ้  การ
ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้จากการท างาน วิธีการบง่ชี ้
และวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์ การประยกุต์
การยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการท างาน 

พลส 343  พิษวิทยาอาชีวอนามยั     2(1-2-3) 
PEH 343  Occupational Toxicology 

       ศกึษาประวตัิของพิษวิทยา ความหมาย
และความส าคญัของพิษวิทยา การดดูซมึ
สารพิษเข้าสูร่่างกาย การก าจดัสารพิษออกจาก
ร่างกาย ลกัษณะและกลไกการเกิดพิษ  การ
เปลีย่นแปลงสารพิษในร่างกาย  การเกิดพิษตอ่
ระบบภมูิคุ้มกนั     สารพิษกบังานอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั   สารเคมีที่เป็นพิษใน
อตุสาหกรรมและการเกษตร     ตวัท าละลาย 
แก๊ส ไอระเหย อนภุาค สารก่อมะเร็ง สารก่อ
กลายพนัธุ์   การป้องกนัสารพิษ  การประเมิน
สารพิษในร่างกาย ดชันีสารพิษในตวัอยา่งสิง่สง่
ตรวจ การตรวจสอบสารพิษทางห้องปฏิบตัิการ 

พสธ 341 พิษวิทยาอาชีวอนามยั    3(3-0-6) 
PPH 341 Occupational Toxicology 

       ประวตัิของพิษวิทยา ความหมายและ
ความส าคญัของพิษวิทยา การดดูซมึสารพิษเข้า
สูร่่างกาย ลกัษณะและกลไกการเกิดพิษ  การ
เปลีย่นแปลงสารพิษในร่างกาย  การก าจดั
สารพิษออกจากร่างกาย สารพิษกบังานอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยั   สารเคมีที่เป็นพิษใน
อตุสาหกรรมและการเกษตร  การประเมิน
สารพิษในร่างกาย ดชันีสารพิษในตวัอยา่งสิง่สง่
ตรวจ   
 

เปลีย่นรหสัวิชา  ปรับ
เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต   
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 344  อาชีวเวชศาสตร์   2(2-0-4) 
PEH 344  Occupational Medicine 

       ศกึษาสิง่คกุคามที่เป็นสาเหตขุองโรคจาก
การประกอบอาชีพ  โรคชนิดตา่ง ๆ ซึง่เกิดขึน้
ตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจาก
การท างาน   อาการและอาการแสดงทางคลนิิก  
หลกัการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น  โรคจากการท างาน
ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ  ความรู้ใน
การป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ  การ
ตรวจสขุภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ กิจกรรม
สง่เสริมการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ 

พสธ 342 อาชีวเวชศาสตร์ขัน้มลูฐาน  
3(3-0-6) 
PPH 342 Fundamental of Occupational 
Medicine 

       แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ การตรวจ
สขุภาพพนกังานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง สิง่
คกุคามที่เป็นสาเหตขุองโรคจากการประกอบ
อาชีพ  โรคที่เกิดขึน้ตามลกัษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการท างาน   อาการและอาการ
แสดงทางคลนิิก  หลกัการวินิจฉยัโรคเบือ้งต้น  
ความรู้ในการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ  
กิจกรรมสง่เสริมและป้องกนัโรคจากการประกอบ
อาชีพ 
 
 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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พลส 345  เทคโนโลยีความปลอดภยัในงาน
อตุสาหกรรม 2(1-2-3) 
PEH 345  Industrial Safety Technology 

       ศกึษาหลกัเกณฑ์ในการวางระเบียบแบบ
แผนและมาตรการความปลอดภยัในโรงงาน 
การป้องกนัอบุตัิเหตตุา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ได้ในขณะ
ท างาน การวางผงัโรงงานเพื่อลดอบุตัิเหต ุการ
ออกแบบอปุกรณ์ป้องกนัอบุตัิเหตจุากการ
ปฏิบตัิงาน เช่น งานเช่ือม งานไฟฟ้า งานท่ี
เก่ียวข้องกบัเชือ้เพลงิ และงานท่ีเก่ียวข้องกบั
สารพิษ หลกัการและเทคนิคในการค้นหา
อนัตราย  การประเมินความเสีย่ง ระบบ
บริหารงานความปลอดภยั และการจดัระบบการ
จดัการด้านความปลอดภยั 

พสธ 345 วิศวกรรมความปลอดภยัในงาน
อตุสาหกรรม     3(2-2-5) 
PPH 345 Industrial Safety Engineering 
      แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การท างาน ความหมายของวิศวกรรมความ
ปลอดภยั หลกัความปลอดภยัในการท างาน
ทัว่ไป หลกัความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบั
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล ภาชนะรับแรงดนั หม้อ
น า้ อปุกรณ์เคลือ่นย้ายวสัด ุการฝึกวิเคราะห์
พืน้ท่ีเสีย่งอนัตรายสงู สาเหตขุองการเกิด
อบุตัิเหต ุการก าหนดแนวทางในการป้องกนัและ
ควบคมุอบุตัิเหตจุากการท างานโดยวิธีทาง
วิศวกรรม การศกึษาดงูานการประยกุต์วิศวกรรม
ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา ปรับเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 346  การประเมินความเสีย่งในงาน 
อาชีวอนามยั       2(1-2-3) 
PEH 346  Occupational Risk Assessment 
        ศกึษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความเสีย่งด้าน
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั การจ าแนก
ประเภทกิจกรรมของงาน เทคนิคและหลกัการ
ประเมินความเสีย่ง เกณฑ์การบง่ชีอ้นัตราย การ
วิเคราะห์ความเสีย่ง การประเมินผลและ
จดัล าดบัความเสีย่ง การบริหารจดัการความ
เสีย่ง ศกึษากรณีตวัอยา่งและฝึกปฏิบตัิการ
ประเมินความเสีย่ง การเตรียมแผนปฏิบตัิการ
ควบคมุความเสีย่ง และรายงานวิเคราะห์ความ
เสีย่งจากอนัตรายในการท างาน 

พสธ 442 การประเมินและการจดัการความเสีย่ง
ทางอตุสาหกรรม     2(2-0-4) 
PPH 442 Industrial Risk Assessment and 
Management 
      แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินความเสีย่ง การ
จ าแนกประเภทกิจกรรมของงาน เทคนิคและ
หลกัการประเมินความเสีย่ง เกณฑ์การบง่ชี ้
อนัตราย การวิเคราะห์ความเสีย่ง การ
ประเมินผลและจดัล าดบัความเสีย่ง การบริหาร
จดัการความเสีย่ง ศกึษากรณีตวัอยา่งการ
ประเมินความเสีย่ง การเตรียมแผนปฏิบตัิการ
ควบคมุความเสีย่ง รายงานวิเคราะห์ความเสีย่ง
จากอนัตรายในการท างาน และการประเมินผล
กระทบตอ่สขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 347  การป้องกนัและควบคมุเพลงิไหม้
และสารเคมีร่ัวไหล      2(1-2-3) 
PEH 347  Chemical and Fire Prevention 
and Control 
       ศกึษาสาเหตแุละชนิดของการเกิดอคัคีภยั  
การป้องกนัก่อนเกิดอคัคีภยั  ระบบป้องกนั

พสธ 443 การป้องกนัและควบคมุอคัคีภยัและ
สารเคมีร่ัวไหล      2(1-2-3) 
PPH 443 Chemical and Fire Prevention and 
Control 
       สาเหตแุละชนิดของการเกิดอคัคีภยั  การ
ป้องกนัก่อนเกิดอคัคีภยั  ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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อคัคีภยั เทคนิคและวิธีการควบคมุอคัคีภยั 
กฎหมายเก่ียวกบัอคัคีภยั แผนการป้องกนั
อคัคีภยั ประเภทของสารเคมีที่เป็นอนัตรายจาก
ศนูย์ข้อมลูวตัถอุนัตรายและเคมีภณัฑ์  ความ
ปลอดภยัและการป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ีเก็บ
สารเคมี  หลกัการเลอืกใช้อปุกรณ์ป้องกนั
อนัตรายสว่นบคุคลส าหรับสารเคม ี
 

เทคนิคและวิธีการควบคมุอคัคีภยั กฎหมาย
เก่ียวกบัอคัคีภยั แผนการป้องกนัอคัคีภยั การจดั
องค์กรระงบัอคัคีภยั การซ้อมอพยพหนีไฟ 
เทคนิคในการดบัเพลงิ ประเภทของสารเคมีที่
เป็นอนัตรายจากศนูย์ข้อมลูวตัถอุนัตรายและ
เคมีภณัฑ์  ความปลอดภยัและการป้องกนั
อคัคีภยัในสถานท่ีเก็บสารเคมี  หลกัการเลอืกใช้
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลส าหรับ
สารเคมี 

พลส 441  กฎหมายและมาตรฐานงาน 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั     2(2-0-4) 
PEH 441  Occupational Health and Safety 
Laws and Standard 

       ศกึษาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายและ
การใช้กฎหมาย หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ออกกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัในประเทศไทย  
กฎหมายและมาตรฐานงาน   อาชีวอนามยัใน
ตา่งประเทศ  กฎหมายและมาตรฐานงานอาชี
วอนามยัในประเทศไทย  บทบาทหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั  การจดัสิง่แวดล้อม
และสวสัดิการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

พสธ 347 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  2(2-0-4) 
PPH 347 Occupational Health, Safety and 
Environment Legislation 
       ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายและการใช้
กฎหมาย หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการออก
กฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในประเทศไทย  กฎหมาย
และมาตรฐานงานอาชีวอนามยัในประเทศไทย
และในตา่งประเทศ  กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
พระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบญัญตัิโรงงาน พระราชบญัญตัิวตัถุ
อนัตราย พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ  
พระราชบญัญตัิกองทนุเงินทดแทน  
พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม รวมทัง้กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวงและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องทางด้าน
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 442  การระบายอากาศและการควบคมุ
มลพิษในโรงงานอตุสาหกรรม      2(2-0-4) 
PEH 442  Industrial Ventilation and 
Pollution Control 
       ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของบรรยากาศการ
ท างานในโรงงานอตุสาหกรรม  หลกัการ วิธีการ

พสธ 346 การระบายอากาศในงานอตุสาหกรรม 
2(2-0-4) 
PPH 346 Industrial Ventilation 

       ลกัษณะทัว่ไปของบรรยากาศการท างานใน
โรงงานอตุสาหกรรม  หลกัการ วิธีการปฏิบตัิ ใน
การควบคมุอนัตรายที่เกิดจาก สารเคมี ฝุ่ น

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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ปฏิบตัิ ในการควบคมุอนัตรายที่เกิดจาก 
สารเคมี ฝุ่ นละออง ไอ ควนั ความร้อน หลกัการ
ออกแบบการระบายอากาศบริเวณที่มีอนัตราย
จากมลพิษภายในโรงงานอตุสาหกรรม  การ
ตรวจวดัและประเมินระดบัอนัตราย  การ
บ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ 
 

ละออง ไอ ควนั ความร้อน การระบายอากาศ
แบบทัว่ไปและการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ 
หลกัการออกแบบการระบายอากาศบริเวณที่มี
อนัตรายจากมลพิษภายในโรงงานอตุสาหกรรม  
การตรวจวดัและประเมินระดบัอนัตราย  การ
บ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ คณุภาพอากาศ
ภายในอาคาร การทดสอบประสทิธิภาพระบบ
ระบายอากาศ การตรวจวดัมลพิษทางอากาศ
จากปลอ่ง 

พลส 443  สมัมนาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั        2(1-2-3) 
PEH 443  Seminar in Occupational Health 
and Safety 

       ศกึษารูปแบบและวิธีการจดัสมัมนา  
องค์ประกอบในการจดัสมัมนา รวมทัง้การ
ปฏิบตัิการสมัมนา  การวิเคราะห์ปัญหาด้านอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยบรูณาการ
ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิ ในลกัษณะ
ของการค้นหาสาเ หต ุ จดัท าข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา  ตลอดจนติดตามการพฒันา
องค์ความรู้และความเคลือ่นไหวในวงการอาชี
วอนามยัและความปลอดภยั  น าเสนอและ
อภิปรายโดยใช้กระบวนการสมัมนา 
 

พสธ 441 สมัมนาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั        2(1-2-3) 
PPH 441 Seminar in Occupational Health 
and Safety   
       รูปแบบและวิธีการจดัสมัมนา  องค์ประกอบ
ในการจดัสมัมนา การปฏิบตัิการสมัมนา  การ
วิเคราะห์ปัญหาด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั โดยบรูณาการความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี
และการปฏิบตัิ  การค้นหาสาเหต ุ จดัท า
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา  การติดตาม
พฒันาองค์ความรู้และความเคลือ่นไหวในวงการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  น าเสนอและ
อภิปรายโดยใช้กระบวนการสมัมนา น าเสนอ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบังานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 444  การบริหารงานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั     2(1-2-3) 
PEH 444  Occupational Health and Safety 
Administration 

       ศกึษาความส าคญัของการบริหารงานอาชี
วอนามยัและความปลอดภยั  องค์กรและผู้ที่
เก่ียวข้องกบังานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั   ระบบการจดัการอาชีวอนามยัใน
ตา่งประเทศและในประเทศไทย  การบริหาร
ความปลอดภยัเพื่อควบคมุความสญูเสยี  

พสธ 444 การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั       2(2-0-4) 
PPH 444 Occupational Health and Safety 
Administrations 

       ความส าคญัของการบริหารงานอาชีว 
อนามยัและความปลอดภยั  องค์กรและผู้ที่
เก่ียวข้องกบังานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั   ระบบการจดัการอาชีวอนามยัใน
ตา่งประเทศและในประเทศไทย  การบริหาร
ความปลอดภยัในการควบคมุความสญูเสยี  

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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พฤติกรรมมนษุย์กบัความปลอดภยั  การสร้าง
แรงจงูใจและการสือ่สารเพื่อความปลอดภยั  
การจดัการระบบสารสนเทศความปลอดภยั  
แนวทางการสง่เสริมความปลอดภยัในการ
ท างาน 

พฤติกรรมมนษุย์กบัความปลอดภยั  การสร้าง
แรงจงูใจและการสือ่สารเพื่อความปลอดภยั  
การจดัการระบบสารสนเทศความปลอดภยั  
แนวทางการสง่เสริมความปลอดภยัในการ
ท างาน 

 พสธ 244 กระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม
และอนัตราย    2(1-2-3) 
PPH 244 Industrial Process and Hazards 

        ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักรรมวิธีการผลติ 
วตัถดุิบ ผลติภณัฑ์และมลพิษของสถาน
ประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน ก่อสร้าง 
ขนสง่ ป๊ัมก๊าซ ป๊ัมน า้มนั อตุสาหกรรมการผลติ 
สถานประกอบกิจการท่ีมีการใช้แรงงานท่ีเสีย่ง
ตอ่อนัตรายจากการท างาน  ปัญหาและอนัตราย
ที่อาจเกิดขึน้จากกรรมวิธีการผลติ การเสนอแนะ
มาตรการป้องกนัแก้ไข การศกึษาดงูานกรรมวิธี
การผลติของสถานประกอบกิจการประเภทตา่งๆ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 348 ปฏิบตัิงานทางสขุศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภยั    2(0-4-2) 
PPH 348 Industrial Hygiene and Safety 
Practice 

       การน าหลกัและทฤษฎีทางสขุศาสตร์
อตุสาหกรรมไปฝึกปฏิบตัิในสถานท่ีท างาน การ
อธิบายลกัษณะ การประเมินความเสีย่งและการ
จดัล าดบัความส าคญัของการเก็บตวัอยา่ง การ
เก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่ง การแปลผลข้อมลู 
การเสนอแนะและรายงานผล การจดัท า
ตารางเวลาการประเมินซ า้ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

พลส 361  จิตวิทยาอตุสาหกรรม    2(2-0-4) 
PEH 361  Industrial Psychology 

       ศกึษาความหมายของจิตวิทยา
อตุสาหกรรม พฤติกรรมมนษุย์ในกลุม่องค์กร
และการท างานอตุสาหกรรม ปัจจยัในสถานท่ี
ท างานท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม พฤติกรรมการ

พสธ 349 จิตวิทยาอตุสาหกรรม    2(2-0-4) 
PPH 349 Industrial Psychology 

       ความหมายของจิตวิทยาอตุสาหกรรม 
พฤติกรรมมนษุย์ในกลุม่องค์กรและการท างาน
อตุสาหกรรม ปัจจยัในสถานท่ีท างานท่ีมีผลตอ่
พฤติกรรม พฤติกรรมการจดัการ การวางแผน 

เปลีย่นรหสัวิชา       
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาชีพเลอืก 
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จดัการ การวางแผน การผลติ การสือ่สาร การ
จ าหนา่ย  การให้บริการ  การบริโภค  การให้
ค าปรึกษา แรงจงูใจในการท างาน  การพฒันา
บคุลากร การฝึกอบรม การนิเทศงานเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการท างาน หลกัการบริหารงาน
บคุคล  การประเมินผลบคุคล  มนษุยสมัพนัธ์ใน
สถานประกอบการ การใช้หลกัจิตวิทยาเพื่อ
ประสานความร่วมมือระหวา่งผู้ปฎิบตัิงาน 
หวัหน้างาน และเจ้าของสถานประกอบการ  
จิตวิทยาในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการย
ศาสตร์ 

การผลติ การสือ่สาร การจ าหนา่ย  การให้บริการ   
การให้ค าปรึกษา แรงจงูใจในการท างาน  การ
พฒันาบคุลากร การฝึกอบรม การนิเทศงานเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน หลกัการ
บริหารงานบคุคล  การประเมินผลบคุคล  มนษุย
สมัพนัธ์ในสถานประกอบการ การใช้หลกั
จิตวิทยาในการประสานความร่วมมือระหวา่ง
ผู้ปฏิบตัิงาน หวัหน้างาน และเจ้าของสถาน
ประกอบการ  จิตวิทยาในการท างานท่ีเก่ียวข้อง
กบัการยศาสตร์ 

 พสธ 445 มาตรฐานด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั    2(2-0-4) 
PPH 445 Standard for Occupational Health 
and Safety 

       หลกัการ การวางแผน การด าเนินการ การ
ตรวจสอบและแก้ไข และการขอการรับรองใน
ระบบมาตรฐานอตุสาหกรรม ระบบคณุภาพ
มาตรฐานสากล ระบบจดัการสิง่แวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ระบบมาตรฐานความปลอดภยั 
กฎหมายที่เก่ียวกบัมาตรฐานอตุสาหกรรมและ
มาตรฐานสากลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัชาติ
และนานาชาติ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 

 พสธ 446 การศกึษาอิสระด้านอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั  1(0-2-1) 
PPH 446 Independent Study in 
Occupational Health and Safety 

ด าเนินโครงงานวิจยัด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั ภายใต้ค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจเอกสาร การวางแผน
โครงงานวิจยั การด าเนินงาน การอภิปรายและ
สรุปผล การเขียนรายงานและการน าเสนอ 

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกบั มคอ.1 
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พลส 362  การจดัการบริการสขุภาพชมุชนและ
ประกนัคณุภาพ    3(2-2-5) 
PEH 362  Health Services Management in 
Community and Quality Assurance 

       ศกึษาแนวคิดการด าเนินงานพฒันาชมุชน
ในงานสาธารณสขุ  การพฒันาสขุภาพและการ
สร้างพลงัของชมุชน  ศกึษาเปรียบระบบบริการ
สขุภาพของไทยและตา่งประเทศ  นโยบายและ
การบริการสขุภาพระดบัปฐมภมูิ  บทบาทของ
ผู้น าสาธารณสขุ  แนวคิดการประกนัคณุภาพ , 
มาตรฐานการจดัระบบบริการสขุภาพระดบัปฐม
ภมูิ องค์ประกอบของกระบวนการคณุภาพ  การ
จดัองค์กรเพื่อพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง  
ระบบเอกสารในกระบวนการด าเนินงานประกนั
คณุภาพ 

 ปิดรายวิชา 

พลส 363  การจดัการเชิงระบบในหนว่ยงาน
สาธารณสขุ   2(2-0-4) 
PEH 363  System Management in Public 
Health Organization 

        ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ กลยทุธ์ 
และวิธีการในการจดัการเชิงระบบของหนว่ยงาน 
สาธารณสขุสมยัใหม ่ภายใต้ปรัชญาของการ
เปลีย่นแปลงตามสภาพแวดล้อมของการบริหาร
รัฐกิจ และการกระจายอ านาจในสงัคมยคุโลกา
ภิวตัน์ ระบบงานบริหาร งานวิชาการ และงาน
บริการสาธารณสขุ ทัง้ในและนอกหนว่ยงาน
สาธารณสขุ วิธีการพฒันาทรัพยากรบคุคลที่
ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานสาธารณสขุ เพื่อการ
จดัการระบบงานของหนว่ยงานสาธารณสขุให้
ตอบสนองตอ่ปัญหา 
 

พสธ 371 การจดัการเชิงระบบในหนว่ยงาน
สาธารณสขุ   2(2-0-4) 
PPH 371 System Management in Public 
Health Organization 

แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ กลยทุธ์  และ
วิธีการในการจดัการเชิงระบบของหนว่ยงาน 
สาธารณสขุ ภายใต้ปรัชญาของการเปลีย่นแปลง
ตามสภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ  การ
กระจายอ านาจในสงัคมยคุโลกาภิวตัน์  
ระบบงานบริหาร งานวิชาก าร และงานบริการ
สาธารณสขุ ทัง้ในและนอกหนว่ยงาน
สาธารณสขุ  วิธีการพฒันาทรัพยากรบคุคลที่
ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานสาธารณสขุ  การจดัการ
ระบบงานของหนว่ยงานสาธารณสขุให้
ตอบสนองตอ่ปัญหา 

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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พลส 364  ระบบสารสนเทศสาธารณสขุ   
3(2-2-5) 
PEH 364  Health information system 

       ศกึษาแหลง่ที่มาของข้อมลูระบบขา่วสาร
สาธารณสขุ ระบบการบนัทกึข้อมลู ระบบการ
สือ่สารข้อมลูสาธารณสขุในระดบัตา่งๆ การเก็บ
รวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ในการวางแผนสาธารณสขุ 
การตรวจสอบ การรายงานและน าเสนอข้อมลู 

พสธ 367  ระบบสารสนเทศสาธารณสขุ   
2(1-2-3) 
PPH 367 Public Health Information System 

       แหลง่ที่มาของข้อมลูระบบขา่วสาร
สาธารณสขุ ระบบการบนัทกึข้อมลู ระบบการ
สือ่สารข้อมลูสาธารณสขุในระดบัตา่งๆ การเก็บ
รวบรวมข้อมลูส าหรับใช้ในการวางแผนงาน
สาธารณสขุ การตรวจสอบ การรายงานและ
น าเสนอข้อมลู 

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 365  วฒันธรรมกบัการพฒันาสาธารณสขุ  
2(2-0-4) 
PEH 365  Culture and Public Health 
Development 
       การวิเคราะห์ความ แตกตา่งและอิทธิพล
วฒันธรรมท้องถ่ินในแตล่ะภมูิภาคที่เอือ้อ านวย
หรือเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาสาธารณสขุ  เพื่อ
จะได้เป็นพืน้ฐานในการก าหนดรูปแบบและหา
วิธีการพฒันา สาธารณสขุได้อยา่งเหมาะสม 

 
 

ปิดรายวิชา 

พลส 366  วิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทยเพื่อ
สขุภาพ 2(2-0-4) 
PEH 366  Thai Lifestyle and wisdom For 
Health 

       เรียนรู้องค์ความรู้จากภมูิปัญญาไทยเพื่อ
การสร้างเสริมสขุภาพ มุง่เน้นการศกึษาวิถีชีวิต
คนไทยจากภมูิปัญญาไทยที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ
ทกุภมูิภาค โดยเฉพาะปัจจยัเพื่อการด ารงชีวิต 
ประกอบด้วยลกัษณะที่อยูอ่าศยั เคร่ืองนุง่หม่ 
อาหาร และการรักษาโรค 

พสธ 368 วิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทยเพื่อสขุภาพ  
2(2-0-4) 
PPH 368 Thai Lifestyle and Wisdom for 
Health 

       องค์ความรู้จากภมูิปัญญาไทยเพื่อการสร้าง
เสริมสขุภาพ การศกึษาวิถีชีวิตคนไทยจากภมูิ
ปัญญาไทยที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพทกุภมูิภาค   

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 367  ประชากรศาสตร์    2(2-0-4) 
PEH 367  Demography 

     ศกึษาลกัษณะรากฐาน ประวตัิความเป็นมา
ของประชากรศาสตร์ แหลง่ที่มาของข้อมลู
ประชากรทฤษฎีประชากร องค์ประกอบตา่ง ๆ 
ของประชากร การกระจาย และการขยายตวัของ

พสธ 369  ประชากรศาสตร์   2(2-0-4) 
PPH 369 Demography 

       ประวตัิความเป็นมาของประชากรศาสตร์ 
แหลง่ที่มาของข้อ มลูประชากร ทฤษฎีประชากร  
องค์ประกอบตา่ง ๆ ของประชากร การกระจาย
และการขยายตวัของประชากร ภาวะการเจริญ

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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ประชากร ภาวะการเจริญพนัธุ์ ภาวะการตาย 
การย้ายถ่ิน ปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ่ภาวะ
เหลา่นีต้ลอดจนการศกึษาถึงปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ 

พนัธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถ่ิน รวมทัง้ปัจจยัที่
เก่ียวข้อง การศกึษาถึงปัญหาและแนวทางใน
การแก้ปัญหาทางประชากรศาสตร์ 
 

พลส 371  การควบคมุมลพิษทางอากาศจาก
อตุสาหกรรม  2(1-2-3)   
PEH 371  Industrial Air Pollution Control 
       ศกึษาหลกัการในการป้องกนัและควบคมุ
มลพิษทางอากาศจากอตุสาหกรรม มาตรฐาน
คณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด เทคนิคการ
เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์มลพิษทาง
อากาศจากปลอ่ง การควบคมุคณุภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์และข้อมลูการตรวจวดัมลพิษทาง
อากาศ การออกแบบ ควบคมุ ตรวจสอบแก้ไข 
และบ ารุงรักษาระบบบ าบดัและก าจดัมลพิษ
ทางอากาศประเภทตา่งๆ ได้แก่ ระบบบ าบดั
มลพิษทางอากาศชนิดอนภุาค ระบบบ าบดั
มลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ ระบบบ าบดั
และก าจดักลิน่ และการใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการจดัการและควบคมุมลพิษ
ทางอากาศ   

 ปิดรายวิชา 

พลส 461  หลกัจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมสขุภาพ
2(2-0-4) 
PEH 461  Psychology for Health Promotion 

       ศกึษาความหมาย พฒันาการ และหลกัการ
ทางจิตวิทยา ทฤษฎีความต้องการของมนษุย์ 
การจงูใจ ทฤษฎีและแนวคิดของนกัจิตวิทยา
กลุม่ตา่งๆ ท่ีน ามาใช้ในการสร้างสขุภาพ รวมทัง้
ความสามารถทางปัญญาและความถนดั 
ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติ คา่นิยม 

 ปิดรายวิชา 

พลส 462  สขุภาพผู้บริโภค     2(2-0-4) 
PEH 462  Consumer Health 

       ศกึษาปัญหาและปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องตอ่การ
สง่เสริมการบริโภคอาหาร  ในสภาวะแวดล้อม

พสธ 370  สขุภาพผู้บริโภค   2(2-0-4) 
PPH 370 Consumer Health 

       ปัญหาและปัจจยัที่เก่ียวข้องตอ่การสง่เสริม
การบริโภคอาหารในสภาวะแวดล้อมตา่งๆ 

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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ตา่งๆ เรียนรู้บทบาทของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวกบัการบริโภคของประชาชน และรวบรวม
ข้อเสนอแนะกลวิธีการปฏิบตัิที่ถกูต้องเหมาะสม 
เพื่อตระหนกัถึงความปลอดภยัและคณุคา่ใน
อาหารตอ่สขุภาพตลอดจนการเลอืกซือ้สิง่ตา่งๆ 
ทีม่ีผลตอ่การบริโภคในชีวิตประจ าวนั 

บทบาทของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
บริโภคของประชาชน ข้อเสนอแนะกลวิธีการ
ปฏิบตัิ ที่เหมาะสม การตระหนกัถึงความ
ปลอดภยัและคณุคา่ในอาหารตอ่สขุภาพ การ
เลอืกซือ้สิง่ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนั 

พลส 463  การสร้างเสริมสขุภาพของนานาชาต ิ 
2(2-0-4) 
PEH 463  Health Promotion for International 
      ศกึษาแนวคิด หลกัการ กลวิธีในการสร้าง
เสริมสขุภาพ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  
ในด้านพฒันาการ นโยบายสาธารณสขุที่
สนบัสนนุให้เกิดการสร้างเสริมสขุภาพ การ
ด าเนินงาน การประเมินผลและปัญหาการ
ด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ ผลของ
การสร้างเสริมสขุภาพท่ีมีตอ่สขุภาพของ
ประชาชน และผลกระทบของปัจจยัทางด้าน
สงัคมและชมุชนท่ีมีตอ่การจดัด าเนินงานและ
นโยบายการสร้างเสริมสขุภาพของประเทศ 

 ปิดรายวิชา 

พลส 464 การจดัฝึกอบรมทางสขุภาพ 3(2-2-5) 
PEH 464  Training in Health 

       ศกึษาหลกัการ ความจ าเป็นของการ
ฝึกอบรมทางสขุภาพ  รูปแบบของการฝึกอบรม  
เทคนิควิธีการและขัน้ตอนในการฝึกอบรม การ
สมัมนา การประชมุเชิงปฏิบตัิการและการ
ประชมุทางวิชาการอื่นๆทางสขุภาพ  การส ารวจ
ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม การเขียน
โครงการและสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมทางสขุภาพ 
การเป็นพิธีกร วิทยากรและผู้ประสานงานในการ
ฝึกอบรม การด าเนินการจดัฝึกอบรมและ
ประเมินผลการจดัฝึกอบรมทางสขุภาพ  

พสธ 373 การจดัฝึกอบรมทางสขุภาพ  2(1-2-3) 
PPH 373 Training in Health 

หลกัการ ความจ าเป็นของการฝึกอบรมทาง
สขุภาพ  รูปแบบของการฝึกอบรม  เทคนิค
วิธีการและขัน้ตอนในการฝึกอบรม การสมัมนา 
การประชมุเชิงปฏิบตัิการ การประชมุทาง
วิชาการอื่นๆ ทางสขุภาพ  การส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม การเขียน
โครงการและสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมทางสขุภาพ 
การเป็นพิธีกร และผู้ประสานงานในการฝึกอบรม 
การด าเนินการจดัฝึกอบรมและประเมินผลการ
จดัฝึกอบรมทางสขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา  ปรับ
ลดจ านวนหนว่ยกิต 
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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พลส 211  การออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ 
2(1-2-3) 
PEH 211  Exercise for Health  
      ศกึษาหลกัการออกก าลงักายและการสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ การประเมิน
สมรรถภาพภาพทางกาย  การออกแบบกิจกรรม
การออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัสมรรถภาพ
ทางกาย เพศ วยั  และภาวะความเจ็บป่วย  การ
เลอืกใช้อปุกรณ์และสภาพแวดล้อมในการออก
ก าลงักาย การป้องกนัการบาดเจ็บจากการออก
ก าลงักาย  การฝึกทกัษะเป็นผู้น าการออกก าลงั
กายเพือ่สร้างสขุภาพ 

พสธ 361 การออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ   
2(1-2-3) 
PPH 361 Exercise for Health 

      หลกัการออกก าลงักายและการสร้าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ การประเมิน
สมรรถภาพภาพทางกาย  การออกแบบกิจกรรม
การออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัสมรรถภาพ
ทางกาย เพศ วยั  และภาวะความเจ็บป่วย  การ
เลอืกใช้อปุกรณ์และสภาพแวดล้อมในการออก
ก าลงักาย การป้องกนัการบาดเจ็บจากการออก
ก าลงักาย  การฝึกทกัษะเป็นผู้น าการออกก าลงั
กายเพื่อสขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาในแขนงวิชาสขุ
ศกึษาและพฤติกรรม
สขุภาพ 

 พสธ 362  เพศศกึษา  2(2-0-4) 
PPH 362 Sex Education 

       แนวคิดเก่ียวกบัเพศศกึษา ปัจจยัที่มีอิทธิพล
ตอ่เจตคติในเร่ืองเพศ พฒันาการทางเพศ การ
ปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ
มีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน พฤติกรรมเสีย่งทีอ่าจ
น าไปสูก่ารมีเพศสมัพนัธ์ โรคติดเชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์ การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร คา่นิยม
ทางเพศที่เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 

เพิ่มรายวิชา 

พลส 412  ทกัษะชีวิตและวิกฤตสขุภาพ  
2(2-0-4)   
PEH 412  Life Skill and Health Crisis 

        ศกึษาแนวคิด หลกัการพฒันาทกัษะชีวิต
ขององค์การอนามยัโลก การฝึกปฏิบตัิเพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิตด้านพทุธิพิสยั จิตพิสยั และ
ทกัษะพิสยั เพื่อการป้องกนัและแก้ปัญหาวิกฤต
สขุภาพ การศกึษาและวิเคราะห์วิกฤตสขุภาพ
ด้านตา่งๆที่เป็นปรากฏการณ์ส าคญัทางสงัคม
ประกอบด้วย พฤติกรรมเสีย่งทางเพศ สิง่เสพติด 
ปัญหาเศรษฐกิจ และภาวะแวดล้อมโลก 

พสธ 372 ทกัษะชีวิตและวิกฤตสขุภาพ   
2(2-0-4) 
PPH 372 Life Skill and Health Crisis 

       แนวคิด หลกัการพฒันาทกัษะชีวิตของ
องค์การอนามยัโลก การป้องกนัและแก้ปัญหา
วิกฤตสขุภาพ  การศกึษาและวิเคราะห์วิกฤต
สขุภาพด้านตา่งๆ ท่ีเป็นปรากฏการณ์ส าคญัทาง
สงัคม พฤติกรรมเสีย่งทางเพศ สิง่เสพติด ปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาสภาวะแวดล้อม 

เปลีย่นรหสัวิชา  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม และย้ายมา
จากวิชาในแขนงวิชาสขุ
ศกึษาและพฤติกรรม
สขุภาพ 
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 พสธ 375 การบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพ  

2(1-2-3) 
PPH 375 Bioremediation 

ปัญหาการปนเปือ้นของสารมลพิษทาง
สิง่แวดล้อม แหลง่ที่มาของสารมลพิษ หลกัการ
และวิธีการในการบ าบดัสารมลพิษโดยใช้
จลุนิทรีย์และพืช กลไกในการบ าบดัสารมลพิษ 
เทคโนโลยีการบ าบดัสารมลพิษ ศกึษาค้นคว้า
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการบ าบดัสารมลพิษทาง
ชีวภาพในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ การ
วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอ 

เพิ่มรายวิชา 

พลส 467  การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและมรดก
ทางวฒันธรรม    2(2-0-4) 
PEH 467  Natural Environmental and 
Culture Heritage Conservation 

       ศกึษาความส าคญัของการอนรัุกษ์
ธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม ประเภทของ
ธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมที่ควรแก่การ
อนรัุกษ์ สภาพปัจจบุนัของการอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และมรดกทางวฒันธรรม นโยบายและแผนการ
เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาติและมรดกทาง
วฒันธรรม ปัญหาและอปุสรรคในการอนรัุกษ์ 
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคที่
เกิดขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

พสธ 376 การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและมรดกทาง
วฒันธรรม    2(1-2-3) 
PPH 376 Natural Environmental and Culture 
Heritage Conservation 

       ความส าคญัของการอนรัุกษ์ธรรมชาติและ
มรดกทางวฒันธรรม ประเภทของธรรมชาติและ
มรดกทางวฒันธรรมที่ควรแก่การอนรัุกษ์ สภาพ
ปัจจบุนัของการอนรัุกษ์ธรรมชาติและมรดกทาง
วฒันธรรม นโยบายและแผนการเก่ียวกบัการ
อนรัุกษ์ธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม 
ปัญหาและอปุสรรคในการอนรัุกษ์ แนวทางและ
วิธีการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้  

เปลีย่นรหสัวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 

พลส 468  การสง่เสริมสขุภาพในการท างาน   
2(2-0-4) 
PEH 468  Health Promotion at Work 

       ศกึษาแนวคิดและหลกัการด้านการสง่เสริม
สขุภาพ  พฤติกรรมเสีย่งและปัจจยัที่มีผลตอ่
สขุภาพ  การปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมในการ
ท างาน   กิจกรรมที่สง่เสริมสขุภาพ  หลกัการ
บริโภคอาหาร  วิธีการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ
ที่เหมาะสมกบัเพศ วยั และอาชีพ  การสร้าง
จิตส านกึของการสง่เสริมสขุภาพ 

พสธ 377  การสง่เสริมสขุภาพในการท างาน   
2(1-2-3) 
PPH 377 Health Promotion at Work 

แนวคิดและหลกัการด้านการสง่เสริมสขุภาพใน
การท างาน  พฤติกรรมเสีย่งและปัจจยัที่มีผลตอ่
สขุภาพ  การปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมในการ
ท างาน   กิจกรรมที่สง่เสริมสขุภาพ  หลกัการ
บริโภคอาหาร  วิธีการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ
ที่เหมาะสมกบัเพศ วยั และอาชีพ  การสร้าง
จิตส านกึของการสง่เสริมสขุภาพ 

เปลีย่นรหสัวิชา   และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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 พสธ 378 การบริหารเพื่อควบคมุการสญูเสยีและ

การเพิ่มผลผลติ    2(2-0-4) 
PPH 378 Loss Control Management and 
Productivity Improvement 
       องค์ประกอบ การบริหารจดัการ และเทคนิค
การควบคมุการสญูเสยี และการเพิ่มผลผลติใน
กระบวนการหรือขัน้ตอนในการผลติการท างาน
ในองค์การสถานประกอบการและโรงงาน
อตุสาหกรรม 

เพิ่มรายวิชา 

 พสธ 379 โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ควบคมุ     2(2-0-4) 
PPH 379 Occupational Diseases and 
Control 
สาเหตกุารเกิดโรคที่เกิดเนื่องจากการท างาน 
กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เป็นอนัตราย ผลเสยีที่เกิดตอ่สขุภาพ
อนามยัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ขัน้ตอนการ
พิสจูน์โรคที่เกิดเนื่องจากการท างาน การป้องกนั
และควบคมุการเกิดโรคที่เกิดเนื่องจากการ
ท างาน 

เพิ่มรายวิชา 

พลส 471  การจดัการน า้เสยี    3(3-0-6)   
PEH 471  Wastewater Management 
       ศกึษาแนวคิดและวิธีการในจดัการน า้เสยี 
การป้องกนัมลพิษทางน า้และการผลติที่สะอาด
เพื่อลดน า้เสยี หลกัการการเฝ้าระวงัและ
ตรวจวดัน า้เสยีจากอตุสาหกรรมแบบตอ่เนื่อง 
การออกแบบระบบ การควบคมุ ตรวจสอบแก้ไข 
บ ารุงรักษาระบบ รวมรวมน า้เสยีและระบบ
บ าบดัน า้เสยีประเภทตา่งๆ การก าจดัสลดัจ์ และ
การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพือ่การ
จดัการและควบคมุมลพิษทางน า้ 

 ปิดรายวิชา 
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หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 
พลส 451  สหกิจศกึษา 6 (0-18-0) 
PEH 451  Cooperative Education 

      การปฏิบตัิงานในสถานประกอบการหรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีระบบ โดยความ
ร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถาน
ประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นเวลา 
1 ภาคการศกึษา ไมน้่อยกวา่ 16 สปัดาห์   
ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชา
ร่วมกบัท่ีปรึกษาที่สถานประกอบการหรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย  เพื่อพฒันา
นิสติให้มีความรู้ทางวิชาการและทกัษะที่
เก่ียวข้องกบัการท างาน มีความสามารถในการ
พฒันาตนเองในด้านการคิดอยา่งเป็นระบบ  มี
ทกัษะการตดัสนิใจ ตลอดจนทกัษะในการ
วิเคราะห์และประเมินผล ท าให้นิสติมีคณุภาพ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และตลาดแรงงาน 

 ปิดรายวิชา 

พลส 452  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสขุ   6 (0-18-0) 
PEH 452  Public Health Field Experience 
      การฝึกปฏิบตัิงานในวิชาชีพสาธารณสขุใน
สถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
สาขาวิชาที่ศกึษา โดยความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการหรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา 
ไมน้่อยกวา่ 16 สปัดาห์   ภายใต้การดแูลของ
อาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกบัท่ีปรึกษาที่
สถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
มอบหมาย  เพื่อพฒันานิสติให้มีความรู้ทาง
วิชาการและทกัษะที่เก่ียวข้องกบัการท างาน มี
ความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการ
คิดอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะการตดัสนิใจ 

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3(0-9-0) 
PPH 451 Field Experience 
การฝึกปฏิบตัิงานในวิชาชีพสาธารณสขุในสถาน
ประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
วิชาเอกที่ศกึษา เป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา ไม่
น้อยกวา่ 16 สปัดาห์   ภายใต้การดแูลของ
อาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกบัท่ีปรึกษาที่
สถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
มอบหมาย   นิสติวิชาเอกอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เน้นทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใน
สถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   
 
 

เปลีย่นรหสัวิชา  
เปลีย่นช่ือวิชา ปรับลด
จ านวนหนว่ยกิต  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสม 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 
ตลอดจนทกัษะในการวิเคราะห์และประเมินผล 
ท าให้นิสติมีประสบการณ์ในการประยกุต์ความรู้
ที่ได้รับจากการศกึษาตลอดหลกัสตูรใน
สาขาวิชาที่ศกึษาสูก่ารปฏิบตัิงานใน
สถานการณ์จริง 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หมายเหตุ 
แขนงวิชาสขุศกึษาและพฤติกรรมสขุภาพ 
1. อ.นชุรี  เสนาค า 
2. ผศ.อบุลวนา  ขวญับญุจนัทร์ 
3. อ.ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ 
 
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
1. ผศ.ดร.ทรงพล  ตอ่น ี
2. อ.ดร. มยรุฉตัร  กนัยะม ี
3. อ.ดร. อรวินทร์  พร่างแสงทอง 
 
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. อ.ดร.พนิตา  ค าภษูา 
2. อ.อมรา  วิสตูรานกุลู 
3. ผศ.ดร.กิตติพงษ์  คงสมบรูณ์ 
 
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
1. อ.ดร.ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ 
2. อ.ดร.อนงค์  หาญสกลุ 
3. อ.นรุตตม์  สหนาวิน 
 

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
1. ผศ.ดร.ทรงพล  ตอ่น ี
2. อ.ดร. สรัญญา วนัจรารัตต์ 
3. อ.ดร.อนงค์  หาญสกลุ 
 
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. อ.ดร.จิราวรรณ  ตอฤทธ์ิ 
2. อ.นรุตตม์  สหนาวิน   
3. อ.ดร.พนิตา  ค าภษูา 
 
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
1. อ.ดร.ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ 
2. อ.นิต  หาญประเทศ 
3. อ.ปรัชญ์  อินทรศกัดิ์สทิธ์ิ 
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ภาคผนวก ซ   
สรุป มคอ.7 
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สรุป มคอ. 7 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2556 
 
1.  ข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเหน็ของหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
 

1.1 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อคดิเห็นท่ีได้จากแหลง่ท่ีนิสิตได้ท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียนพบวา่ นิสิตมี
ความตัง้ใจในการแสวงหาความรู้ และสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตัง้ใจและเตม็
ความสามารถท าให้ได้รับค าชมจากสถานท่ีท่ีนิสิตได้ท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งภาคเรียน  
แตพ่บวา่มีปัญหาท่ีควรพิจารณาบางประการดงันี  ้

1. หนว่ยงาน/สถานประกอบการ สง่จดหมายตอบรับนิสิตลา่ช้า  

2. อาจารย์พ่ีเลีย้งและหนว่ยงานยงัไมเ่ข้าใจถึงขอบเขตและกระบวนการของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต 

3. นิสิตแขนงวิชาสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพควรมีความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัการใช้ยา  
  

1.2  การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะท าการวางแผนในการพฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่

นิสิตอยา่งตอ่เน่ือง  รวมทัง้จะมีการจดัปฐมนิเทศแก่นิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท าการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในแตล่ะชัน้ปี 

1. ด าเนินการสง่หนงัสือของความอนเุคราะห์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตไปยงั
หนว่ยงาน/สถานประกอบการในชว่งต้นของภาคการเรียนท่ี 1 

2. จดัปฐมนิเทศแก่ อาจารย์พ่ีเลีย้งของหนว่ยงาน/สถานประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบัขอบเขตและกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต  

3. ควรมีการจดัอบรมเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการใช้ยาแก่นิสิตแขนงวิชาสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ 
ในรายวิชา พลส 316 การปฐมพยาบาล ส าหรับในหลกัสตูรปรับปรุงควรเพิ่มรายวิชาเก่ียวกบั
การใช้ยา  รวมทัง้การรักษาพยาบาล 
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2.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสตูร  จ านวนหนว่ยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ  
 ในรายวิชาเลือกควรมีการให้ข้อมลูเก่ียวกบัเหตผุลและความจ าเป็นของแตล่ะรายวิชาท่ีมีตอ่
กลุม่วิชาท่ีนิสิตท าการศกึษา รวมทัง้ควรค านงึถึงล าดบัในการเรียนของแตล่ะรายวิชา ควรจดัเป็นล าดบั
ขัน้ตามความเหมาะสม ทัง้นีร้ายวิชาท่ีนิสิตเรียนตลอดหลกัสตูรอาจมีจ านวนหนว่ยกิตเกิน 135 หนว่ยกิต 
ทัง้นีต้้องค านงึถึงข้อก าหนดของแตล่ะแขนงวิชาเอก รวมทัง้ข้อก าหนดตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพการ
สาธารณสขุชมุชน พ.ศ.2556 
 2.2  ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา  การ
เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ)  
 ควรค านงึถึงล าดบัในการเรียนของแตล่ะรายวิชา ควรจดัเป็นล าดบัขัน้ตามความเหมาะสม  
นอกจากนัน้อาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาควรพิจารณาจดัประสบการณ์ให้นิสิตได้มีการฝึกปฏิบตัิ
เพิ่มเตมิ รวมทัง้น าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตชัน้ปีท่ี 4 มาวางแผน
ด าเนินการในปี 2557  ควรเพิ่มเตมิเนือ้หาเก่ียวกบัการใช้ยาแก่นิสิตแขนงวิชาสขุศกึษาและพฤตกิรรม
สขุภาพ ในรายวิชา พลส 316 การปฐมพยาบาล ส าหรับในหลกัสตูรปรับปรุงควรเพิ่มรายวิชาเก่ียวกบั
การใช้ยา  รวมทัง้การรักษาพยาบาล 
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