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บทนํา 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม มีการจัดการเรียนการสอนเริ่มต้ังแตป

การศึกษา 2541 และปรับปรุงตามรอบการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ป การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบมี

กระบวนการประเมินหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตอปจจัยการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณภายนอก ความตองการ

ของผูใชบัณฑิต และตลาดแรงงาน  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มุงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตพันธุใหมท่ีมีสมรรถนะ ตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมุงเนน

การปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 8 เดือน เพ่ือใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพรอมทํางาน มีทักษะท่ี

จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม  

จุดเดนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีการ

ออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  ใชการจัดการ

เรียนการสอนโดยเนนการเรียนรูเชิงรุก ภายใตความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือทางหองปฏิบัติการ พ้ืนท่ี

และเครือขายสนับสนุนการเรียนรูแบบใชประสบการณเปนฐาน (Experiential-Based Learning) มีการ

ออกแบบเนื้อหารายวิชาตามกรอบวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนวิชาชีพควบคุมในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF (UK Professional Standards Framework) 

เพ่ือสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน โดยมีการประเมินผลแบบ Formative 

Assessment และใหความเห็นเพ่ิมเติมและชี้แนะ (Feedback) ตอผลงานของผูเรียน เพ่ือสงเสริมและกระตุน

ผูเรียนมีผลลัพธการเรียนรูในรายวิชาบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร และเปนบัณฑิตท่ีทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก 

หลักสูตรฯ สงเสริมบัณฑิตใหมีทักษะสากลท้ังการเรียนการสอนในชั้นเรียน และกิจกรรมเสริม

หลักสูตร เพ่ือสนองตอบวิสัยทัศนของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรท่ีระบุวาเปน “สถาบันการศึกษาสาธารณสุข

ชั้นนําของประเทศ มุงความเปนเลิศสูสากล” ผานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ อาทิ 

กิจกรรม Visiting Professor/ Invited Professor ท่ีรวมสอนในรายวิชากลุมวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม มี

รายวิชาสหกิจศึกษาท่ีสามารถจัดการศึกษาในตางประเทศกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในเอเชียได เชน University 

of Malaya และ Chung Yuan Christian University และ Hokkaido University และยังสามารถขยายความ

รวมมือการแลกเปลี่ยนคณาจารยและนักศึกษาภายในประเทศในกลุมอาเซียนเพ่ิมเติม เชน ประเทศเวียดนาม 

ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังจัดทํากระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูของนักศึกษาระดับหลักสูตร โดยกําหนดใหนักศึกษาในชั้นปท่ี 4 ทุกคนผานกระบวนการทดสอบกอน

สําเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam) เพ่ือความพรอมสําหรับการเปนบัณฑิตตามมาตรฐานของหลักสูตร 

ท่ีครอบคลุมสมรรถนะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดลอม โดยยึดม่ันหลักการพัฒนาคนดวยวิธีการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณตาม

คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและบัณฑิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 
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สารบัญ 

 

รายละเอียดของหลักสูตร หนา 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขา 1 

 3. วิชาเอก (ถามี) 1 

 4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 3 

 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 3 

  9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

  11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

5 

  12. ผลกระทบจากขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

9 

  13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  10 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 14 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 18 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร  

 1. ระบบการจัดการศึกษา…… 21 

 2. การดําเนินการหลักสูตร… 22 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 24 

 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกสหกิจศึกษา)  65 

          5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  67 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา… 68 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน… 69 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)… 

75 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร/ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลย ี

 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :       

25490231105128 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Health 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขา 

ภาษาไทย :   

 

ชื่อเต็ม       

ชื่อยอ        

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      

ชื่อยอ        

Bachelor of Science (Environmental Health) 

B.Sc. (Environmental Health) 

 

3.  วิชาเอก 

 ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

 ไมนอยกวา 174 หนวยกิตระบบไตรภาค 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

 

1 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร  

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาท่ีใช   

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  ระบบการเรียนการสอน 

 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF โดยใชการเรียนรูเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ และ

ออกแบบวิธีการสอนรวมถึงการสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน โดยมีการ

ประเมินผลแบบ Formative Assessment เพ่ือสงเสริมและกระตุนการเรียนรูของผูเรียน พรอมท้ังใหความเห็น

เพ่ิมเติมและชี้แนะ (Feedback) ตอผลงานของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูในรายวิชาและผลการ

เรียนรูของหลักสูตร   

5.5  การรับเขาศึกษารับเฉพาะนักศึกษาไทย  

        รับเฉพาะนักศึกษาไทย ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

5.6  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน     

        เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.7  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุง

มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562) 

2) กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 

3) คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 11/2563 เม่ือ

วันท่ี 22 เมษายน 2563 

4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี  5/2563 เม่ือวันท่ี 20 

พฤษภาคม 2563 

5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 

2563      
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566  

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1) นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล 

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ (เมือง

พัทยา) และขาราชการกรุงเทพมหานค 

 2) นักวิชาการสิ่งแวดลอม ในหนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรม

ควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เปนตน) กระทรวงอุตสาหกรรม และองคกรไมแสวงหาผลกําไรทางดานสิ่งแวดลอม (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

เปนตน) 

 3) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน 

กรมอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล เปนตน 

 4) ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการทางดานสิ่งแวดลอม ผูประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) เจาหนาท่ีระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมในหนวยงานเอกชน 

เชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทท่ีปรึกษาทางสิ่งแวดลอม บริษัทท่ีปรึกษาและใหการรับรองระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

 5) ผูประกอบการธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน การจัดตั้งบริษัทท่ีปรึกษา

ดานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ดานการตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดลอม การเปนผูประกอบการท่ี

เก่ียวของกับงานสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลน้ําดื่ม เปนตน 
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9. ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
 

ผลงานทางวชิาการ 

5 ป ยอนหลัง 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

 

นางสาวจิรา คงปราณ Doctor of Global Environmental Studies 

(Environmental Management), Kyoto University, 

Japan, 2557 

M.Sc. (Environmental Engineering and 

Management), Asian Institute of Technology, 

2554 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2552 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามยั

ส่ิงแวดลอม, ม.มหิดล, 2547 

มีผลงานทางวิชาการ 5 

ป ยอนหลังผานตาม

เกณฑ (รายละเอียด

ภาคผนวก ค) 

- นายประเสริฐ มากแกว Ph.D. (Environmental Health), Flinders University 

of South Australia, Australia, 2560 

วท.ม. (สุขาภบิาลส่ิงแวดลอม), ม.มหิดล, 2548 

สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั),  

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามยั

ส่ิงแวดลอม, ม.มหิดล, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 5 

ป ยอนหลังผานตาม

เกณฑ (รายละเอียด

ภาคผนวก ค) 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

นางศิริอุมา เจาะจิตต วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2555 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2542 

สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั),  

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), ม.ธรรมศาสตร, 2539 

มีผลงานทางวิชาการ 5 

ป ยอนหลังผานตาม

เกณฑ (รายละเอียด

ภาคผนวก ค) 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

 

นางสาวอุดมรัตน วัฒนสิทธิ ์ Ph.D. (Environmental Engineering and 

Management), Asian Institute of Technology,2556 

M.Sc. (Environmental Engineering and 

Management), Asian Institute of Technology, 

2548 

วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 5 

ป ยอนหลังผานตาม

เกณฑ (รายละเอียด

ภาคผนวก ค) 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

นางสาวศวรรยา  

เลาหประภานนท 

Ph.D. (Environmental Science), Linnaeus 

University, Sweden, 2556 

M.Sc. (Environmental Engineering and 

Management), AIT, 2550 

วท.บ. (วิทยาศาสตรเคมีส่ิงแวดลอม), ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548 

มีผลงานทางวิชาการ 5 

ป ยอนหลังผานตาม

เกณฑ (รายละเอียด

ภาคผนวก ค) 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สภาพการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและรุนแรงของสังคมทุกระดับตั้งแตระดับชุมชน 

ประเทศ ภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอการ

ดํารงชีวิตและสุขภาพของมนุษย รายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป 2016 ระบุวาอัตราการตายของ

มนุษยอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมคิดเปนรอยละ 23 (ประมาณ 12.6 ลานคน) จากอัตราการ

ตายท้ังหมดของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีผูเสียชีวิตท่ี

เก่ียวของกับปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด อัตราการตายจากสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมจะสงผล

กระทบรุนแรงข้ึนในประเทศท่ีกําลังพัฒนาเนื่องจากขาดระบบและบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 

ในกรณีประเทศไทย โรคท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม อาทิเชน โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ 

โรคหลอดเหลือดสมอง โรคทางเดินอาหาร ยังคงมีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จากปญหาเรื่องดังกลาว กอปร

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีไมมีความสมดุล องคการสหประชาชาติจึงไดจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals – SDGs) ข้ึนมาเพ่ือเปนเปาหมายใหทุกประเทศมีรวมกันในการพัฒนา

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน ซ่ึงมีหลายเปาหมายท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกับงานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน เปาหมายท่ี 3 

การมีสุขภาวะท่ีดี เปาหมายท่ี 6 การสุขาภิบาลน้ําสะอาด เปาหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 

13 การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวสงผลตอการวางแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการ

พัฒนาประเทศท่ีเชื่อมโยงกับงานทางสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในสวนของประเทศไทยมีการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของประเทศไทยในระยะ 20 ป ไดระบุแกนหลักในยุทธศาสตรของประเทศไวชัดเจน ในดานท่ี 3 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของคน และดานท่ี 6 การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงมุงสรางเสริมสุขภาวะของประชาชนภายใตสภาพสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย ซ่ึงเปนงานท่ีเก่ียวของกับอนามัย

สิ่งแวดลอมโดยตรง ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการขยะ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการคุณภาพน้ํา การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีโดยเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ

และการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง  และ

แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวทางในการดําเนินงานหลักท่ีอยู

บนพ้ืนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน การปองกันท่ีตนเหตุ การสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตรซ่ึงแบงออกเปน 4 ยุทธศาสตรดวยกัน ไดแก 1) ปองกันและลดปจจัย 

เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ 2) สรางความรวมมือพหุภาคีและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทาง

ประชารัฐ 3) สรางความเขมแข็งระบบบริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม 4) เสริมสรางขีดความสามารถ 

ของบุคลากรและภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
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 ซ่ึงทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรเหลานี้ มีความจําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความรู 

ความเขาใจในการประเมิน ตรวจสอบและติตตามปจจัยทางสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ นอกจากนั้น

แลวในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruptive era) ผูทํางานดานอนามัยสิ่งแวดลอมจําเปนตองมี

สมรรถนะท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ อาทิเชน ทักษะการปฏิบัติ ทักษะทางการคิดวิเคราะห ทักษะ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการสรางความรวมมือและทํางานขามสายวิชาชีพ ซ่ึง ณ 

ขณะนี้มีการกําหนดวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอมเปนวิชาชีพควบคุมในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือการควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของผูท่ีจะมาปฎิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลตอสุขภาพของ

ประชาชนและสวัสดิภาพสาธารณะโดยตรง 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม หรือหนวยงานในกํากับ (สกอ.)  

การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวในหัวขอท่ีผานมา สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในวิถีการ

ดําเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการกระจายอํานาจและรายไดไปสูสวนภูมิภาคมากข้ึน 

(Decentralization) ทําใหเกิดการขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization) ทําใหมีอาคารสาธารณะและ

สถานประกอบการตาง ๆ มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนในเขตภูมิภาค เชน โรงงาน โรงเรียน หางสรรพสินคา โรงแรม 

วัดและมัสยิด รานอาหารและแผงลอย ซ่ึงทําใหมีความเสี่ยงจากปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผล

กระทบตอสุขภาพมากยิ่งข้ึน อาทิเชน ปญหาทางดานสุขาภิบาลอาหารผลการตรวจสอบดานน้ําดื่มและน้ําแข็ง

บริโภค พบวาไมผานเกณฑถึงรอยละ 10-50 ของจํานวนตัวอยางท้ังหมดท่ัวประเทศ ยังคงมีการปนเปอนของ

เชื้อกอโรคทางเดินอาหารในอาหารท่ีบริการในตลาด รานอาหาร แผงลอยริมบาทวิถี ซูเปอรมารเก็ต และโรง

อาหารในโรงเรียน รวมถึงเม่ือมีความเปนเมืองมากข้ึน ปญหาขอรองเรียนเรื่องเหตุรําคาญตาง ๆ อาทิเชน 

ปญหาเรื่องกลิ่น เสียงรบกวน ก็มีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นในการเปลี่ยนแปลงกาวสูโลกในยุคไรพรมแดน ปญหา

ทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพมีลักษณะของการขามพรมแดนเพ่ิมมากข้ึน (Transboundary issues) ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้ตองการนักอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีสมรรถนะในการท่ีตรวจสอบ เฝาระวัง และประเมินปจจัย

สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ควบคุมและอํานวยการการปฏิบัติงานทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

ออกแบบกระบวนการและใหคําปรึกษาเพ่ือปองกันและลดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพจากผลจากการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกลาว โดยปจจุบัน สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ไดรับบรรจุเปน

วิชาชีพควบคุมในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพของผูท่ีจะมาประกอบ

อาชีพนี้ซ่ึงมีความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง 

 11.3 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน (จาก

การประเมินหลักสูตร)  

   1) กลุมนักศึกษาปจจุบัน ควรบูรณาการรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซํ้าซอน บางรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ี

คลายกันอาจจะตองรวมเปนรายวิชาเดียวกัน การเรียงลําดับกอนหลังรายวิชา ไดแก สหกิจศึกษาควรอยูใน

เทอมสุดทายเพ่ือใหไดเรียนรูครบทุกวิชากอนออกสหกิจศึกษา และเพ่ิมโอกาสการไดงานทํา 

   2) กลุมศิษยเกาและผูใชบัณฑิต  
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   - ควรเพ่ิมทักษะเพ่ือใชในการทํางานและการเรียนรูดวยตนเอง เชน ทักษะความสามารถ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ ความสามารถในการคนหาขอมูล การคิดวิเคราะหและสังเคราะห การทํางานรวมกับภาคี

เครือขาย สรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน รวมถึงทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  

   - ควรเพ่ิมสมรรถนะดานความรู ไดแก การประเมินความเสี่ยง ระบบมาตรฐานตาง ๆ การ

ประเมินความเสี่ยง กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุข และความรูในดานเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเก่ียวของกับงานอนามัยสิ่งเเวดลอม 

   3) อาจารยผูสอนควรพัฒนาทักษะการคนหาขอมูล การคิดวิเคราะหและสังเคราะห ความคิด

ริเริ่มงานในวิชาชีพ การประยุกตใชความรูในการแกไขและพัฒนางานทางวิชาชีพในสภาพแวดลอมของการ

ทํางานจริง และทักษะสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

 11.4 วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสูสากล 

 มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ 

 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง ใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมภาคใตและของประเทศ 

 2.  ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตให

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ 

 3.  ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการใหคําปรึกษา 

และและแนะนําการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนาอันกอใหเกิดการ

ถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

 4.  อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมท้ังศิลปะบริสุทธิ์และ

ศิลปะประยุกต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

 11.5 วิสัยทัศน พันธกิจของสํานักวิชา  

 วิสัยทัศนของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําระดับประเทศ มุงความเปนเลิศสูสากล 

 พันธกิจของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณของสํานักวิชา 

  2. สรางวิจัยท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 

  3. บริการวิชาการโดยการบูรณาการองคความรูท่ีสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

  4. สรางองคกรแหงความสุขภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 

7 

 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แล้ว เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 2564



 

 

ประเด็นสําคัญจากขอ 11. แนวทางการนําไปพัฒนาหลักสูตร 

ความคิดเห็นจากผูมีสวนได 

สวนเสียของหลักสูตร  

- กลุมบัณฑิตสวนใหญทํางานในภาครัฐ (สวนกลาง อปท.) จึงออกแบบ

หลักสูตรตามกรอบงานวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม  

- การออกแบบเนื้อหารายวิชาใหมีความรูในดานเทคโนโลยีสมัยใหม/องค

ความรูท่ีทันสมัยกับสถานการณท่ีเก่ียวของกับงานอนามัยสิ่งเเวดลอม   

- การปรับรายวิชาโดยมีการบูรณาการรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซํ้าซอน จัดลําดับ

รายวิชาการเรียนตามระดับการเรียนรูของนักศึกษา  

- เพ่ิมทักษะ soft skills  พัฒนาทักษะการใชชีวิต ความเปนผูนํา การเขา

สังคมและการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต ซ่ึงสรางความพรอมการทํางาน 

เปนแนวคิดท่ีองคกรยุคใหมตองการ โดยกําหนดเปนผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs )  

- เปดรายวิชาเลือกเสรี เพ่ือใหเปนชองทางตอบโจทย สภาวิชาชีพ 

- ควรเพ่ิมเนื้อหาการเรียน Risk assessment /Risk communication ซ่ึง

เพ่ิมไวในรายวิชาใหม การวิเคราะหความเสี่ยงทางอนามัยสิ่งแวดลอม 

การกําหนดวิชาชีพอนามัย

สิ่ ง แ วดล อม  เป น วิ ช าชี พ

ค ว บ คุ ม  ใ น ส ภ า วิ ช า ชี พ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือการควบคุมคุณภาพและ

ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ผู ท่ี จ ะ ม า

ป ฎิ บั ติ ง า น ด า น อ น า มั ย

สิ่งแวดลอม 

- ออกแบบหลักสูตรโดยมีกรอบงานวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม และกําหนด

เปนปรัชญาในการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรู ท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs )  

วิสัย ทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และสํานักวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

 

- การออกแบบหลักสูตรตาม OBE : Outcome-Based Education  

- นํานโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

มาใชในการออกแบบหลักสูตร (Practice-based/ Work ready)  

- จัดรายวิชาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอมในชั้นป 2 

จํานวน 72 ชั่วโมง เพ่ือเรียนรูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม และจัดใหมี

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจํานวน 8 เดือนในสถานประกอบการ 

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการการบริการวิชาการใน

รายวิชา โดยใชองคความรูท่ีสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  
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12. ผลกระทบจากขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณภายนอกท่ีไดกลาวถึงในขอ 11. ซ่ึงในปจจุบันมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในประเด็นการเจ็บปวยจากโรคภัยตาง ๆ ท่ีมีผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมมีสัดสวนสูงมากเม่ือเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพเหลานี้ 

สามารถจัดการปองกันไมใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพได หากมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีดี ดังนั้น การ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม จึงดําเนินการเพ่ือผลิตนักอนามัยสิ่งแวดลอมท่ี

สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดดังท่ีกลาวมา โดยนอกจากจะตองมีความรูความสามารถในทักษะ

พ้ืนฐานของการจัดการสภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพแลว (อาทิเชน การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ําสะอาด 

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) การพัฒนาหลักสูตรไดรองรับการผลิตนักอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีทักษะการ

รับมือตอการเปลี่ยนแปลง/ปญหาของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนใหม เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การ

จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสภาวะภัยพิบัติ เปนตน นอกจากนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม ยังไดจัดรายวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางสมรรถนะใหบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดลอมมี

ทักษะในการทํางานท้ังในระดับทองถ่ิน/ชุมชนระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอม

และสุขภาพในปจจุบันไมไดจํากัดอยูในระดับชุมชนหรือภูมิภาค แตยังขยายวงกวางมีลักษณะเปนปญหาขาม

พรมแดนและเปนปญหาระดับโลกมากยิ่งข้ึน โดยท่ีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม จึงอยูบนพ้ืนฐานของผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิตท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีวิสัยทัศนไดแก “เปนองคกรธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปน

เลิศสูสากล” ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรท่ีจะผลิตใหบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดลอมสามารถทํางานไดท้ังใน

ทองถ่ินและระดับสากล นอกจากนั้นแลว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนท่ีจะมุงเปน 

“สังคมมหาวิทยาลัยและชุมชนเครือขายสุขภาพของมหาวิทยาลัยเปนสังคมสุขภาพเขมแข็งแบบองครวม ท้ัง

การสรางเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู” ผานพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัยการบรกิารวิชาการ การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม สามารถตอบสนองวิสัยทัศน

ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหลักสูตร/สํานักวิชาทางวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืน ๆ และเม่ือ

พิจารณากับแผนยุทธศาสตรดานอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทยแลว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในฐานะ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมจะมีสวนเก่ียวของโดยตรงในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 3 และ 4 กลาวคือ ในยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งระบบบริหารจัดการดานอนามัย

สิ่งแวดลอม มีมาตรการท่ีเก่ียวของคือสงเสริมการศึกษาวิจัยท่ีตอบสนองตอการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรและภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีมาตรการ

ท่ีเก่ียวของคือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหเปนผูมีสมรรถนะสูง 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยสํานักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    จํานวน 40 รายวิชา 

  1. กลุมวิชาภาษา       จํานวน 19 หนวยกิต 

  กลุมวิชาภาษาไทย  
GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 3(2-2-5) 
 Thai for Contemporary Communication  

 หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Communication Skills  

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 

 English Listening and Speaking  

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 

 English Reading and Writing  

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 

 English Conversation Skills  

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 

 English for Academic Communication  

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           3(3-0-6) 

 English for Presentation  

 หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 6 หนวยกิต        

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 

 Thai Civilization and Global Citizen  

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) 

 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  
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 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 6 หนวยกิต 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Knowledge Inquiry and Research Methods  

GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5) 

 Environmental Conservation and Global Warming  

GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* 

 Information Technology and Artificial Intelligence  

หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
 

  4. กลุมวิชาสหศาสตร  จํานวน 9 หนวยกิต   

GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 

 Innovation and Entrepreneurship  

GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise 1  

GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise 2  

GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 

 Technique Communication in Contemporary World  

  2) หมวดวิชาเฉพาะ       จํานวน 16 รายวิชา 

  กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุมวิทยาศาสตร 

  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี      จํานวน 6 รายวิชา  

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

 Basic Chemistry Laboratory  

CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

 Fundamental Chemistry  

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-2) 

 Organic Chemistry Laboratory  

CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 Fundamental Organic Chemistry  

CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห 4(4-0-8) 

 Principles of Analytical Chemistry  

CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 1(0-3-2) 

 Principles of Analytical Chemistry Laboratory  
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  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา     จํานวน 2 รายวิชา  

BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  4(4-0-8) 

 Principles of Biology I  

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-2) 

 Principles of Biology I Laboratory  

  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส     จํานวน 2 รายวิชา  

PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) 

 Physics Laboratory I  

PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป 4(4-0-8) 

 General Physics  

  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จํานวน 1 รายวิชา 

OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

 Biochemistry in Public Health  

 

กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุมคณิตศาสตร  

  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ    จํานวน 2 รายวิชา 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4) 

 Basic Mathematics  

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร 4(4-0-8) 

 Mathematics for Public Health Sciences  

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จํานวน 2 รายวิชา 

OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

 Introduction to Occupational Health and Safety  

OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 4(3-3-8) 

 Human Anatomy and Physiology  

 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 1 รายวิชา 

CPH64-101 การสาธารณสุขพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 Introduction to Public Health  
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 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสํานักวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  เปดสอนใหสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร      จํานวน 4 รายวิชา 

ENH64-111 อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 Introduction to Environmental Health  

ENH64-212 ชีวสถิต ิ 4(4-0-8) 

 Biostatistics  

ENH64-214 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-3-6) 

 Microbiology and Parasitology in Public Health  

ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค 4(4-0-8) 

 Epidemiology and Principle of Disease Control  

      เปดสอนใหสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ENH64-214 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-3-6) 

 Microbiology and Parasitology in Public Health  

 

13.3 การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ดําเนินการหลักโดย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมดวยการสนับสนุนจากคณาจารย

ในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี และคณาจารยในสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  โดยมี

คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ควบคุม ติดตาม สนับสนุนการ

บริหารงานจัดการของหลักสูตร 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญา ความสําคัญ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม มุงผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการประเมินและ

ควบคุมปจจัยสิ่งแวดลอม รวมท้ังอํานวยการและออกแบบการปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันและ

ลดผลกระทบตอสุขภาพ มีภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรม โดยเนนการเรียนรูเชิงรุกผานการปฏิบัติจริง 

 

 1.2 จุดเดนของหลักสูตร  

1. มีกระบวนการเรียนรูการปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากสถานประกอบการในชั้นป 2 และ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสหกิจศึกษาระยะเวลา 8 เดือน โดยมีสถานประกอบการสหกิจตางประเทศ 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเชิงรุก และมีกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและการ

สนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF)  

3. จัดการเรียนการสอนตาม (ราง) มาตรฐานการประกอบวิชาชีพฯ สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม และมี

กระบวนการทดสอบการเรียนรูกอนสําเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam) 

 

1.3 วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Aims) 

หลักสูตรมุงผลิตนักอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพอนามัย

สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

1. การตรวจสอบ เฝาระวังประเมินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันและลดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ

สุขภาพ 

3. ควบคุมและอํานวยการ รวมถึงการออกแบบกระบวนการและใหคําปรึกษา ดวยจิตสํานึกใน

การรับผิดชอบตองาน ตนเอง และสังคม 

4. ภาวะผูนํา คุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการเรียนรูไดดวยตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

และการสื่อสารความเสี่ยงในงานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) 

1) ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO 1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับสุขภาพมนุษย 

PLO 2 ตรวจสอบ เฝาระวังประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

PLO 3 ปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพมนุษย 

14 

 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แล้ว เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 2564



PLO 4 ควบคุมและอํานวยการการปฏิบัติงานทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

PLO 5 ออกแบบกระบวนการ และใหคําปรึกษา เพ่ือปองกันและลดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผล

ตอสุขภาพ 

PLO 6 สื่อสารความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

PLO 7 มีภาวะผูนํา และคุณธรรมจริยธรรม 

2) ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายช้ันป (Year Learning Outcomes, YLOs) 

ช้ันปท่ี ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายช้ันป (Year Learning Outcomes, YLOs) 

1 อธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับสุขภาพมนุษย 

2 วางแผนดําเนินการตรวจสอบและเฝาระวังปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

3 เสนอแนวทางการปองกัน ควบคุม แกไขปญหาทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

4 ออกแบบกระบวนการและอํานวยการปฏบิัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

 1.3.3 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes, PLOs ) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1. การตรวจสอบ เฝาระวังประเมินงาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

       

2 .  ก า รจั ด กา รและควบ คุมมล พิษ

สิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันและลดปจจัย

สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 

       

3. ควบคุมและอํานวยการ รวมถึงการ

ออกแบบกระบวนการ และใหคําปรึกษา 

ดวยจิตสํานึกในการรับผิดชอบตองาน 

ตนเอง และสังคม 

       

4. ภาวะผูนํา คุณธรรมและจริยธรรม 

ทักษะการเรียนรู ไดดวยตนเอง การ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน และการสื่อสารความ

เสี่ยงในงานอนามัยสิ่งแวดลอม  
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1.4 ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (AUNQA 1.1 และ 1.3)  

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ราง)

มาตรฐาน

การประกอบ

วิชาชีพฯ 

สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

ตลาดแ

รงงาน 

วิสัยทัศน/

พันธกิจของ 

มหาวิทยาลัย 

วิสัยทั

ศน/

พันธ

กิจของ 

สํานัก

วิชา 

ผูใช

บัณฑิต 

ศิษย

เกา 

นักศึกษา 

ปจจุบัน 

อาจารย

ใน

สาขาวิชา 

PLO 1 วิเคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจยั

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพมนุษย 

        

PLO 2 ตรวจสอบ เฝาระวัง 

ประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมี

ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

        

PLO 3 ปองกันและควบคุม

ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพมนุษย 

        

PLO 4 ควบคุมและ

อํานวยการการปฏิบัติงาน

ทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

        

PLO 5 ออกแบบ

กระบวนการ และให

คําปรึกษา เพ่ือปองกันและ

ลดปจจยัสิ่งแวดลอมท่ีมผีลตอ

สุขภาพ 

        

PLO 6 สื่อสารความเสี่ยงดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม 

        

PLO  7 มี ภาวะผู นํ า  และ

คุณธรรมจริยธรรม 
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1.5 ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป และความรูและทักษะ

เฉพาะทาง (AUNQA 1.2) 

ผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ดาน

ความรู 

3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะดานวิชาชีพ

อนามัยส่ิงแวดลอม 

1.1G 1.2G 1.3G 2.1S 2.2S 3.1S 3.2S 3.3S 4.1G 4.2G 4.3G 5.1G 5.2G 5.3G 6.1S 6.2S 6.3S 

PLO 1 อธิบาย

ความสัมพันธระหวาง

ปจจัยส่ิงแวดลอมกับ

สุขภาพมนุษย 

                 

PLO 2 ตรวจสอบ เฝา

ระวัง ประเมินปจจยั

ส่ิงแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพ

มนุษย 

                 

PLO 3 ปองกันและ

ควบคุมปจจัยเส่ียงตอ

สุขภาพมนุษย 

                 

PLO 4 ควบคุมและ

อํานวยการการ

ปฏิบัติงานทางดาน

อนามัยส่ิงแวดลอม 

                 

PLO 5 ออกแบบ

กระบวนการและให

คําปรึกษาเพื่อปองกัน

และลดปจจยั

ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพ 

                 

PLO 6 ส่ือสารความ

เส่ียงดานอนามัย

ส่ิงแวดลอม 

                 

PLO 7 มีภาวะผูนําและ

คุณธรรมจริยธรรม 
                 

หมายเหตุ 1. G หมายถึง ความรูและทักษะท่ัวไป (Generic Learning Outcome) 

       S หมายถึง ความรูและทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

   2. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดลอม 
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา 

  2) รักษาสิทธิ์ของตนเอง เคารพสิทธิ์ผูอ่ืน และกฎระเบียบของสังคม มีสํานึกสาธารณะ 

  3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ดานความรู 

  1) มีความรูหลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธกันในศาสตร 

  2) มีความรอบรูและทันตอความกาวหนาทางวิชาการในศาสตร 

3. ดานทักษะทางปญญา 

  1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลจากหลักฐานได 

  2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบแบบองครวม มีเหตุผล ความคิดสรางสรรค 

  3) ประยุกตใชขอมูลเพ่ือแกไขปญหาท่ีเผชิญไดอยางเหมาะสม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน 

  1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

  2) มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานเปนทีมเพ่ือผลงานท่ีมีคุณภาพ 

  3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

  2) สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควารวบรวมวิเคราะหขอมูล และเลือกใช

รูปแบบของการนําเสนออยางเหมาะสม 

6. ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  1) ตรวจสอบเฝาระวังและประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

  2) ควบคุมและอํานวยการการปฏิบัติงานทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

  3) ออกแบบกระบวนการและใหคําปรึกษา เพ่ือปองกันและลดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ

สุขภาพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานตาม 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

1 .  พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย อิ ง

ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการ อุดมศึกษา 

(สกอ. )  และตามกรอบวิชาชีพ

อนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนวิชาชีพ

1 .  ก า ร ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง

ห ลั ก สู ต ร จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- กรอบวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปน

วิชาชีพควบคุมในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

- พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ เชน พ.ร.บ. 

การสาธารณสุข พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่ งแวดลอม พ.ร.บ. สงเสริม

วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 

2551  

- แผนยุทธศาสตร  20 ป  (พ.ศ.2561-

2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- ประเทศไทย 4.0 และกรมอนามัย 4.0 

- แนวคิดบัณฑิตพันธุ ใหม  สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ 2561 

- ความตองการตลาดแรงงาน และผูใช

บัณฑิต 

ควบคุมในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

2. การไดรับความเห็นชอบ

หลั กสูตรจากสภาวิช าชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(ถามี)  

 

 

 

2. แผนการพัฒนาโครงสรางหลักสูตรใน

กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

 

1. พัฒนาโครงสรางหลักสูตรใน

กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัย

สิ่ งแวดลอม โดย อิงตามกรอบ

วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปน

วิ ชาชีพควบ คุม ในสภาวิ ช าชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 

2551  

1. เอกสารประเมินหลักสูตร 

3. แผนพัฒนาการจัดการเรียน การสอน

แบบ UKPSF และเพ่ิมชองทางการเรียน

การสอนออนไลด 

1 .  ส ง เ ส ริ ม ใ ห ทุ ก ร า ย วิ ช า ใ น

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน

แบบ UKPSF 

2 .  ส ง เ ส ริ ม ให อาจ ารย พัฒนา

รายวิ ชาหรื อสื่ อออนไลด  เ พ่ื อ

สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีชองทาง

การเรียนรูดวยตนเอง 

3. สงเสริมกระบวนการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น ด ว ย วิ ธี ก า ร 

Experiential-Based Learning ท้ัง

1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตร

ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

แบบ UKPSF 

2. จํานวนรายวิชาหรือสื่อท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนออน

ไลด 

 

3. ระดับความพึงพอใจตอ

นักศึกษา/บัณฑิต และผู ใช

บัณฑิต (พนักงานท่ีปรึกษาสห
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ในภาคบรรยายและภาคปฏิบั ติ  

และจัดประสบการณวิชาชีพท่ีเนน

การมีสวนรวมของบุคลากรวิชาชีพ 

แหลงฝกและหลักสูตร 

กิจศึกษาท่ีมีตอนักศึกษาสห

กิจศึกษา) 

4. แผนพัฒนาการสงเสริมดานการวิจัย 1.  จัดงบประมาณสําหรับการ

ส ง เ ส ริ ม อ า จ า ร ย เ พ่ื อ พั ฒ น า

ศักยภาพตนเองในดานตาง ๆ ตาม

ความสนใจ และการพัฒนาตาม

ฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

2 .  มีสถานวิจัยของสํานักวิชาฯ       

ท่ี สนั บสนุ น ให มี ก า รขอรั บ ทุน

สนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน

ภายในและภายนอก 

3. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมวิจัย 

ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

1. จํานวนอาจารยประจํ า

หลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2 .  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ท่ี มี

คุณสมบัติเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 

80 ภายใน 5 ป 

3. จํานวนโครงการท่ีไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยภายใน 5 ป 

4. มีกลุมวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

หลักสูตร 

5. แผนการรับและพัฒนาบุคลากรดาน

การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

1 .  รั บส มัครอาจารย ใหม ตาม

อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็ม

เวลาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ  

2 .  สนั บสนุ น ให อาจา รย เ ข า สู

ตําแหนงทางวิชาการ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการเขา

รวมประชุมสัมมนาและฝกอบรม

ของคณาจารย 

4. สนับสนุนใหคณาจารยทํางาน

บริการวิชาการแกองคกรภายใน

และภายนอก 

1. จํานวนอาจารยประจําใน

หลักสูตรตามเกณฑ ภายใน 5 

ป 

 

2. จํานวนอาจารยประจํ า

หลักสูต ร ท่ี มีตํ าแหน งทาง

วิชาการอยางนอยรอยละ 80 

ภายใน 5 ป 

3. จํานวนอาจารยประจํ า

หลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. จํานวนโครงการบริการ

วิชาการภายใน 5 ป 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

6. แผนพัฒนาคณาจารยในหลักสูตรใหมี

ความเปนเลิศในวิชาการดานอนามัย

สิ่งแวดลอม และสามารถเปนผูนําวิชาการ

ในระดับภูมิภาคได 

1. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมี

โอกาสทําวิจัยรวมกับเครือขาย

หนวยงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

และสถานประกอบการระดับตาง ๆ 

โดยมุงเนนในระดับทองถ่ินและ

พ้ืนท่ีภาคใต 

2. สรางโอกาสใหบุคลากรรวมงาน

วิจัยกับนักวิจัยระดับนานาชาติ 

1. จํานวนโครงการท่ีอาจารย

ในหลั กสู ต ร วิ ทยาศาสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า อ น า มั ย

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ไ ด รั บ ก า ร

สนั บสนุ นและร ว มปฏิ บั ติ

งานวิจัยภายใน 5 ป 

2. จํานวนโครงการวิจัยทํา

ร ว ม กั บ นั ก วิ จั ย ร ะ ดั บ

นานาชาติภายใน 5 ป 

หมายเหตุ  ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ท่ีเสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน 5 ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญท่ีตองดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของแผนนั้นๆ 

รวมท้ังตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ดวย 

 
 

 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบการศึกษา 

  เปนระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา และหนึ่ง

ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 ไมมี 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

หนวยกิต (Credits) หมายถึง หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบ

ไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 4 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

หรือ 4 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรือ 5 ECTS 

(European Credit Transfer System) โดยการกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชามีหลักเกณฑดังนี้ 

1. รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิต 
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3. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต 

4. การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 

ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

5. กลุมวิชาประสบการณภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ท่ีใชเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาม

เวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง คิดเปนปริมาณ

การศึกษาใหมีคาเทากับ 9 หนวยกิตระบบไตรภาค ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเปน 1 

หนวยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิตระบบไตรภาค 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

เปนหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ)  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปการศึกษา (12 ภาคการศึกษา) ใช

เวลาศึกษาไมต่ํากวา 9 ภาคการศึกษา และอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกันยายน - ธันวาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ - เมษายน 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา   

 2) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลัษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

 3) ไมมีความเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 นักศึกษาแรกเขาสวนหนึ่งมีขอจํากัดดานความรูและทักษะทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

รวมท้ังความเขาใจตอวิชาชีพดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 1) การกําหนดเกรดเฉลี่ยทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักศึกษาแรกเขา 

 2) หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับการศึกษากอนเขา

ศึกษา 

 3) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแนะแนวการเรียนในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมถายทอดประสบการณใน

วิชาชีพอนามมัยสิ่งแวดลอมผานการทํากิจกรรมนักศึกษา การวางแผนการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 4) จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา รวมท้ังมีกระบวนการเฝาระวังและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมี

ปญหาการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 70 70 70 70 70 

ชั้นปท่ี 2 - 70 70 70 70 

ชั้นปท่ี 3 - - 70 70 70 

ชั้นปท่ี 4 - - - 70 70 

รวมจํานวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาเม่ือส้ินป

การศึกษา 

- - - 70 70 

  

2.6 งบประมาณตามแผน   

    งบประมาณรายรับรายจาย 

ประมาณการ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 

รายรับ      

- จํานวนอาจารยตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา  16 16 16 16 16 

- คาธรรมเนียมการศึกษา 

(นักศึกษารหัสปการศึกษา 2564 - 2568 ปละ 

66,000 บาท/คน) 

4,620,000 9,240,000 13,860,000 18,480,000 18,480,000 

- งบประมาณจดัสรรจากมหาวิทยาลัย 

(คาใชจายในการดําเนินงาน) 

3,600,000 3,780,000 4,000,000 4,200,000 4,400,000 

- งบประมาณจดัสรรจากมหาวิทยาลัย (เงินเดือน) 8,640,000 9,072,000 9,525,600 10,001,880 10,501,974 

รวมรายรับ (บาท) 16,860,000 22,092,000 27,385,600 32,681,880 33,381,974 

รายจาย      

1. คาใชจายบุคลากร 8,640,000 9,072,000 9,525,600 10,001,880 10,501,974 

2. คาใชจายดําเนินงาน 1,782,000 1,987,000 2,220,500 2,475,000 2,662,000 

- คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ 200,000 230,000 264,500 300,000 330,000 

- คาวัสดุอุปกรณ การเรียนการสอนคาหนังสือ

วารสาร 

220,000 253,000 290,000 333,000 360,000 

- คาใชจายในการฝกอบรมระยะสัน้ทางดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม 

200,000 230,000 264,000 300,000 330,000 

- คาสนับสนุนการทําโครงงานอนามัยสิ่งแวดลอม 250,000 287,000 330,000 380,000 420,000 

- คาใชจายกิจกรรมเสริมหลักสตูร 500,000 575,000 660,000 750,000 780,000 

- คาใชจายภาคสนาม 220,000 220,000 220,000 220,000 250,000 

- คาใชจายสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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ประมาณการ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 

- คาใชจายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

- คาใชจายสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธกับชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3. งบลงทุน 8,000,000 8,000,000 10,000,000 10,000,000 11,000,000 

- คาครุภณัฑสํานักงาน 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

- คาครุภณัฑการศึกษาและปรับปรุงหองปฏิบัตกิาร 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 7,000,000 

รวมรายจาย 18,422,000 19,059,000 21,746,100 22,476,880 24,163,974 

จํานวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 263,171 136,136 103,553 80,275 86,300 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหนวยกิต     รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา        174     หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 

1) กลุมวิชาภาษา 19 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 

4) กลุมวิชาสหศาสตร 9 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 126 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

-  วิทยาศาสตร 

-  คณิตศาสตร 

-  สาธารณสุขศาสตร    

60 

26 

4 

30 

2) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 49 

3) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 17 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 8 

รวมตลอดหลักสูตร 174 
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3.1.3 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      40  หนวยกิต 

1. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาภาษาไทย ดังนี้ 

นักศึกษาตองสอบผาน GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยได  

 เง่ือนไขการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมภาษาอังกฤษ ดังนี้  
  1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนสอบ WUTEP มากกวาหรือเทากับ 33.5 
คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดังแสดงในตาราง จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได แตหากนักศึกษามีคะแนนสอบ WUTEP นอยกวา 33.5 คะแนนหรือแบบทดสอบ
อ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดังแสดงในตาราง จะตองลงเรียนรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และตองสอบ
รายวิชานี้ใหผานจึงจะสามารถลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได 
  2. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) มากกวา
หรือเทากับ 498 คะแนน IELTS มากกวาหรือเทากับ 6 WUTEP มากกวาหรือเทากับ 73.5 คะแนน หรือ
แบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดังแสดงในตาราง ใหยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไปท้ังสามรายวิชา ดังนี้   

2.1 GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
2.2 GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด   
2.3 GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 
โดยใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทน เพ่ือใหมีจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

  3. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 
453 - 496 คะแนน IELTS เทากับ 5.5 WUTEP ระหวาง 63.5 - 73 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา
ดังแสดงในตาราง ใหสามารถยกเวนไมตองเรียนรายวิชาดังกลาวขางตนไดสองรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียน
ไดหนึ่งรายวิชาจากสามรายวิชาขางตนและใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาท่ียกเวน เพ่ือใหมีจํานวนหนวย
กิตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
  4. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 
417 - 450 คะแนน IELTS เทากับ 5 WUTEP ระหวาง 59 - 63 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดัง
แสดงในตาราง ใหสามารถยกเวนไมตองเรียนรายวิชาดังกลาวขางตนไดหนึ่งรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียนได
สองรายวิชาจากสามรายวิชาขางตน และใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาท่ียกเวนเพ่ือใหมีจํานวน 
หนวยกิตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
   5. นักศึกษาตางชาติท่ีมีสัญชาติของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรก นักศึกษาไทยท่ีจบ
การศึกษาชั้นมัธยมตนและปลายจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกหรือโรงเรียนนานาชาติ และ
นักศึกษาตางชาติท่ีไมไดถือสัญชาติของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรก แตจบการศึกษาชั้นมัธยมตน
และปลายจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกใหยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไปท้ังสาม
รายวิชา  

6. ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดภาษาอังกฤษท่ัวไป หรือ ภาษาอ่ืน ๆ ทดแทนรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนเพ่ือใหมีจํานวน
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หนวยกิตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ท้ังนี้การเลือกเรียนรายวิชาทดแทนขอใหเปนดุลพินิจของหลักสูตรท่ี
นักศึกษาสังกัดอยู 

หมายเหตุ * ตารางการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อยูในภาคผนวกทายเลม  

1. กลุมวิชาภาษา  จํานวน 19 หนวยกิต  

 กลุมวิชาภาษาไทย  

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2(2-0-4)* 

 Fundamental Thai  

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 3(2-2-5) 

 Thai for Contemporary Communication  

 หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

 Fundamental English  

GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Communication Skills  

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 

 English Listening and Speaking  

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 

 English Reading and Writing  

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 

 English Conversation Skills  

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 

 English for Academic Communication  

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           3(3-0-6) 

 English for Presentation  

 หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 6 หนวยกิต     

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 

 Thai Civilization and Global Citizen  

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) 

 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  

26 

 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แล้ว เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 2564



 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 6 หนวยกิต 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Knowledge Inquiry and Research Methods  

GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5) 

 Environmental Conservation and Global Warming  

GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* 

 Information Technology and Artificial Intelligence  

หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 

 4. กลุมวิชาสหศาสตร  จํานวน 9 หนวยกิต   

GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 

 Innovation and Entrepreneurship  

GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise 1  

GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise 2  

GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 

 Technique Communication in Contemporary World  

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ             126  หนวยกิต 

 1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ            60 หนวยกิต 

  1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร               26 หนวยกิต 

BIO61-101 หลักชีววิทยา 1   4(4-0-8) 

 Principles of Biology I  

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชวีวิทยา 1  1(0-3-2) 

 Principles of Biology I Laboratory  

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

 Basic Chemistry Laboratory  

CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

 Fundamental Chemistry  

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-2) 

 Organic Chemistry Laboratory  
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CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 Fundamental Organic Chemistry  

CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห 4(4-0-8) 

 Principles of Analytical Chemistry  

CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 1(0-3-2) 

 Principles of Analytical Chemistry Laboratory  

PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) 

 

PHY61-106 

Physics Laboratory I 

ฟสิกสท่ัวไป 

General Physics 

 

4(4-0-8) 

OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 

 Biochemistry in Public Health  

   

  1.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร                 4  หนวยกิต 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร 

Mathematics for Public Health Sciences 

4(4-0-8) 

   

 1.3 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร                                          30 หนวยกิต 

OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยามนุษย 4(3-3-8) 

 Human Anatomy and Physiology  

ENH64-211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดลอม 4(3-3-8) 

 Microbiology and Parasitology in Environmental Health   

CPH64-101 การสาธารณสุขพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 Introduction toPublic Health  

ENH64-111 อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 Introduction to Environmental Health  

OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 Introduction to Occupational Health and Safety  

ENH64-212 ชีวสถิติ        4(4-0-8) 

 Biostatistics  
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ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค 4(4-0-8) 

 Epidemiology and Principle of Disease Control  

ENH64-411 เศรษฐศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

 Health and Environmental Economics  

ENH64-312 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน 4(2-6-7) 

 Sustainable Community Environmental Health 

Development 

 

ENH64-213 การจัดการระบบสุขภาพและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

 Environmental and Health System Management  

 

 2. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยส่ิงแวดลอม        49   หนวยกิต 

ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร 4(3-3-8) 

 Food Sanitation and Safety  

ENH64-222 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค 2(2-0-4) 

 Vector Prevention and Control  

ENH64-223 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม 2(0-6-3) 

 Environmental Health Professional Development  

ENH64-321 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Public Health and  Environmental Law   

ENH64-322 การจัดหาน้ําสะอาด 4(3-3-8) 

 Clean Water Supply  

ENH64-323 การจัดการสุขาภิบาลสถานท่ีบริการสาธารณะ 2(2-0-4) 

 Public Places Sanitation Management  

ENH64-324 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 4(3-3-8) 

 Environmental Toxicology  

ENH64-325 การจัดการน้ําเสีย 4(3-3-8) 

 Wastewater Management  

ENH64-326 การจัดการคุณภาพอากาศ 4(3-3-8) 

 Air Quality Management  

ENH64-327 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4(3-3-8) 

 Solid  Wastes and Excretra Management  

ENH64-328 การวิเคราะหความเสี่ยงทางอนามัยสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

 Risk Analysis for Environmental Health  
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ENH64-329 

 

ระเบียบวิธีวิจัยและโครงงานอนามัยสิ่งแวดลอม 

Research Methodology and Environmental Health Project  

4(3-3-8) 

 

ENH64-421 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 4(3-3-8) 

 Environmental and Health Impact Assessment  

ENH64-422 การจัดการเหตุรําคาญ 4(3-3-8) 

 Nuisance Management  

ENH64-423 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

 Environmental Management Systems  

   

 3. กลุมวิชาสหกิจศึกษา   17  หนวยกิต 

ENH64-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  

 Pre-Cooperative Education  

ENH64-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) 

 Cooperative Education I  

ENH64-492 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) 

 Cooperative Education II  

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   8   หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หรือรายวิชา

ดังนี้ 

ENH64-361 โรคจากสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

 Environmental Diseases  

ENH64-362 อนามัยสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว  2(2-0-4) 

 Environmental Health in Tourism Destination  

ENH64-363 ภาษาอังกฤษในงานอนามัยสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

 English for Environmental Health Profession  

ENH64-364 ระบบควบคุมมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 

 Air Pollution Control System for Industries  

ENH64-365 ระบบควบคุมมลพิษน้ําในอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 

 Industrial wastewater treatment and management  

ENH64-366 ระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 

 Industrial Waste Management  
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ENH64-367 โภชนาการตามชวงวัย 2(2-0-4) 

 Nutrition for Different Ages  

ENH64-368 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

 Climate Change and Environmental Health Measures  

ENH64-369 การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ 2(2-0-4) 

 Environmental Health Management in Emergencies and Disasters  

IMI62-101    ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 4(4-0-8) 

 AI and Data Analytics for Health  

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวยตัวอักษรสามตัวตอ

ดวยตัวเลขป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลขสามตัว ซ่ึงรหัสหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม คือ ENH 

1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรท่ีปรากฏในเลมหลักสูตร 

  GEN  หมายถึง General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

  BIO   หมายถึง Biology 

  CHM   หมายถึง Chemistry 

  ENH   หมายถึง Environmental Health 

  CPH   หมายถึง Community Public Health 

  MAT   หมายถึง Mathematics 

  OCC   หมายถึง Occupational Health and Safety 

  PHY   หมายถึง Physics 

  โดยตัวเลข 64 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลักสูตร 

 

 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1 หมายถึง  ชั้นป 

 หลักท่ี 2 หมายถึง  ลําดับกลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  

หลักท่ี 3 หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุม 

 

 3) ลําดับกลุมวิชาในสาขา (หลักท่ี 2) 

 1,2 หมายถึง  กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม   

6   หมายถึง  กลุมวิชาเลือกเสรี 

9   หมายถึง  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
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3.1.4 แผนการศึกษาหลักสูตรอนามัยส่ิงแวดลอม (รวม 174 หนวยกิต)    

ป ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 3 

1 GEN64-011* ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4) GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟง 2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอาน 2(2-0-4) 

 GEN64-021* ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)  และการพูด   และการเขียน  

 GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย 3(2-2-5) GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 

 GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิด 3(3-0-6) 

 GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบ 3(2-2-5) BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา1 1(0-3-2)  แบบวิพากษ  

  วิธีวิจัย  CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) GEN64-142 การอนุรกัษส่ิงแวดลอมและ 3(2-2-5) 

 GEN64-143* เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8)  สภาวะโลกรอน  

  ปญญาประดิษฐ  ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน 2(2-0-4) GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 

 GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3)    GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวม 2(2-0-4) 

 MAT61-001* คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4)     สมัย  

 MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุข 4(4-0-8)    OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

  ศาสตร      พ้ืนฐาน  

 CPH64-101 การสาธารณสุขพ้ืนฐาน 2(2-0-4)       

 รวม 16 หนวยกิต รวม 17 หนวยกิต รวม 17 หนวยกิต 

2 GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ 4(4-0-8) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิง 3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 สนทนา   วิชาการ  OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 4(3-3-8) 

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-2) CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห 4(4-0-8)  มนุษย  

CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2(2-0-4) CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 1(0-3-2) ENH64-221 การสุขาภิบาลและความ 4(3-3-8) 

PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6)  ปลอดภัยอาหาร  

PHY61-106 ฟสิกสทั่วไป 4(4-0-8) ENH64-211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4(3-3-8) ENH64-222 การควบคุมแมลงและสัตว 2(2-0-4) 

ENH64-212 ชีวสถิติ 4(4-0-8)  สําหรับงานอนามัยส่ิงแวดลอม   พาหะนําโรค  

   ENH64-213 การจัดการระบบสุขภาพและ 2(2-0-4) ENH64-223 การพัฒนาทกัษะทางวิชาชีพ 2(0-6-3) 

    ส่ิงแวดลอม   อนามัยส่ิงแวดลอม  

รวม 16 หนวยกิต รวม 17 หนวยกิต รวม 15 หนวยกิต 

3 ENH64-321 กฎหมายสาธารณสุขและ 3(3-0-6) ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกัน 4(4-0-8) ENH64-312 การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม 4(2-6-7) 

 ส่ิงแวดลอม   ควบคุมโรค  

4(3-3-8) 

 ชุมชนอยางย่ังยืน  

4(3-3-8) 

2(2-0-4) 

ENH64-322 การจัดหาน้ําสะอาด 4(3-3-8) ENH64-325 การจัดการน้ําเสีย ENH64-327 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ENH64-323 การจัดการสุขาภิบาลสถานที่ 2(2-0-4) ENH64-326 การจัดการคุณภาพอากาศ 4(3-3-8) ENH64-328 การวิเคราะหความเส่ียงทาง

อนามัยส่ิงแวดลอม  บริการสาธารณะ  ENH64-390 เตรียมสหกิจ 1(0-2-1) 

ENH64-324 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 4(3-3-8) IMI62-101 ปญญาประดิษฐและการวเิคราะห

ขอมูลดานสุขภาพ      

4(4-0-8) ENH64-329 ระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน

อนามัยส่ิงแวดลอม 

4(3-3-8) 

 วิชาเลือกเสร ี 2(2-0-4)       

รวม 15 หนวยกิต รวม 17 หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต 

4 ENH64-411 เศรษฐศาสตรสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอม 

2(2-0-4) ENH64-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) ENH64-492 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) 

ENH64-421 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ 

4(3-3-8)       

ENH64-422 การจัดการเหตุรําคาญ 4(3-3-8)       

ENH64-423 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 2(2-0-4)       

 วิชาเลือกเสร ี 2(2-0-4)       

รวม 14 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 

จํานวนรวม 174 หนวกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

        ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          40 หนวยกิต 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

  Fundamental Thai   

 รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูพ้ืนฐานภาษาไทย 3 ดาน ไดแก หลักภาษาไทย วรรณคดี

ไทย และการใชภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาไดแก ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู สระ 

การผันวรรณยุกต พยางค ชนิดของคํา การสรางคํา และประโยคชนิดตาง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา

ไดแก ความรูเบื้องตนทางวรรณคดี ความเขาใจวรรณคดีระดับกอนอุดมศึกษา และการตีความ สวนการใช

ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสําคัญ การยอความสรุปความ การอธิบายความ 

การฟงอยางมีวิจารณญาณ การพูดอยางมีศิลปะ การใชสํานวนไทย และคําราชาศัพท     

 This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories 

of Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar 

covers natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, 

genre of words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge 

of literatures, the understanding of pre -  university education literatures and interpretation; 

Thai usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental 

listening, oratory, Thai idiom usage and Royal Register.          

  หมายเหตุ * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในชวง

กอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริมและ

ทดสอบรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-111 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยได 

 

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย  3(2-2-5) 

 Thai for Contemporary Communication 

วิชาบังคับกอน: GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

Prerequisite:  GEN64-011 Fundamental Thai  

 เขาใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยท้ังการรับสารและสงสาร โดยในดานการรับสาร

สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและท่ีฟง การวิเคราะหเชื่อมโยงประเด็นยอย ๆ จาก

เรื่องท่ีฟงและอานจนเขาใจและสามารถยกระดับเปนความรูใหม การเสนอขอคิดเห็นหรือใหคุณคาตอเรื่องท่ี

อานและฟงไดอยางมีเหตุผลและสอดคลองกับคุณคาทางสังคม ในดานการสงสารสามารถพัฒนาทักษะการ

นําเสนอความคิดผานการพูดและการเขียนไดอยางมีประเด็นสําคัญและสวนขยายท่ีชวยใหประเด็นความคิด

ชัดเจนและเปนระบบ การเขียนหนังสือราชการ การนําขอมูลทางสังคมมาประกอบสรางเปนความรูหรือ

ความคิดท่ีใหญข้ึน การพูดและการเขียนเพ่ือนําเสนอความรูทางวิชาการท่ีเปนระบบและนาเชื่อถือ   
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 Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 

delivering message, able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 

listened, critically analyzing the relationships between secondary issues from the texts to arrive 

at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and 

listened with reasons and corresponding social norms, able to develop the opinion giving skills 

through speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to 

highlight clear and systematic thinking and official correspondence in order to create knowledge 

or expanded thought, speaking and writing to present a systematic and convincing academic 

knowledge.  

 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 

 Fundamental English  

  รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี มี

เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณพ้ืนฐาน คําศัพท และรูปแบบภาษาเบื้องตนท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวันและ

ภาษาท่ีใชในหองเรียน ซ่ึงหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไมผาน ตองเขารับการเรียนเสริมและสอบใหมจนกวาจะ

ไดรับระดับคะแนนผาน 

  This course is a fundamental English test required for all undergraduate 

students entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and 

basic language patterns needed for everyday life and classroom settings.   If students fail the 

final test, they are required to take the course and retake the test until they receive the 

satisfactory (passing) grade.   

 หมายเหตุ * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

ในชวงกอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริม

และทดสอบรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได  

  

GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Communication Skills 

วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะดานการรับรู (การฟงและการอาน) และทักษะการใช

ภาษา (การพูดและการเขียน) ดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาดานคําศัพทและไวยากรณ และ
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สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การฝกสนทนาและสื่อสารอยางตอเนื่องไดเปนธรรมชาติดวยกลยุทธทางการ

สื่อสารท่ีหลากหลาย รวมท้ังการฝกทักษะการเขียนยอหนาสั้น ๆ หรือเรียงความแบบงาย 

  This course aims at developing students' receptive skills ( listening and 

reading)  and productive skills ( speaking and writing)  through integrated methods.  It also 

develops students' sub- skills such as grammar and vocabulary, and encourages independent 

learning. Additionally, students will be able to hold a conversation naturally, using a number 

of communication strategies.  They will also learn basic writing techniques required to write a 

paragraph. 

 

GEN64-122  ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด          2(2-0-4) 

 English Listening and Speaking 

วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  

 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยฝกการออกเสียง

และฝกทักษะการฟงผานบทสนทนาและบทพูดตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการพูดผานการอภิปรายกลุม 

และการบันทึกวีดิทัศนบทพูด และการสงเสริมทักษะทางภาษาจากไวยากรณเบื้องตน  

  This course focuses on the practice of English listening and speaking skills. It 

provides training in pronunciation and opportunities to improve listening using dialogues and 

monologues. Additionally, there is ample opportunity to improve speaking skills through group 

discussions and short video recordings. In order to strengthen language, it also reinforces basic 

grammar. 

 

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน             2(2-0-4) 

 English Reading and Writing  

วิชาบังคับกอน:   GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Prerequisite:    GEN64-021 Fundamental English  

                     รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในระดับมหาวิทยาลัย

ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเรียนพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปสูบริบทท่ียากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะ

การอานบทความและฝกทักษะงานเขียนตาง ๆ โดยผูสอนแนะนําวิธีการและโครงสราง รวมท้ังการคิดวิเคราะห

และการตัดสินใจเพ่ือเขียนยอหนาและเรียงความสั้น ๆ 

  This course develops students’  reading and writing skills at university level 

through a wide range of exercises and activities.  In this course, students build on the reading 

and writing skills they have learned in earlier school years to progress toward a more advanced 
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level of literacy. The emphasis is on text-based, theme-based reading and writing assignments. 

Lecturers guide students through the reading and writing process, which requires critical 

thinking and decision-making for writing effective paragraphs and essays. 

 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 

 English Conversation Skills 

วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 

  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  

Prerequisite:   1. GEN64-121 English Communication Skills and 

  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 

  3. GEN64-123 English Reading and Writing 

  รายวิชานี้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิง

วิชาการและวิชาชีพ ผูเรียนจะสามารถระบุจุดออนเรื่องการออกเสียงและพัฒนาความเขาใจภาษาอังกฤษ 

รวมท้ังฝกฝนการพูดในระดับความยากงายท่ีแตกตางกันผานสื่อโสตท่ีนําเสนอการใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณจริง รายวิชานี้มุงเนนการฝกทักษะการพูดเปนหลัก ทักษะการฟง การอาน และการเขียนเปนทักษะ

รอง 

 This course builds students’  competencies in English conversation and 

pronunciation skills in both academic and professional environments. Students will be able to 

identify their pronunciation challenges, improve their English comprehensibility, and practice 

speaking through a variety of level-appropriate tasks and exposures to authentic English audio-

video files.  This course focuses primarily on speaking skills in which listening, reading, and 

writing serve as the sub-skills. 

 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Communication  

วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 

  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  

Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 

  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 

  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
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 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางวิชาการ

และวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนกลยุทธและทักษะท่ีจําเปนในการสื่อสารในสถานการณจริง 

ผูเรียนจะไดรับการฝกทักษะการสรุปความ วิพากษ และการเขียนบทความ รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารใน

บริบทวิชาการและวิชาชีพ 

 This course aims to develop students’ English language knowledge and skills 

for effective academic and professional communication in the field of Health Sciences, or 

Sciences and Technology, or Humanities and Social Sciences.  It provides students with 

various strategies and skills that are relevant to real-world communication. Thus, not only do 

students learn to summarize, critique, and write an article, but they also learn how to 

communicate purposely in various academic and professional settings. 

 

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 English for Presentation 

วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 

  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 

  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  

Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 

  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 

  3. GEN64-123 English Reading and Writing 

  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน

และการเขียน โดยเนนการฝกใชไวยากรณ และคําศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีใชในการนําเสนองานในสายวิชา

ของผูเรียนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีการเตรียมความพรอมทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการนําเสนองาน อีกท้ังเตรียมผูเรียนใหมี

ความพรอมในทักษะตาง ๆ ใน ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ ใชในการนําเสนองานดวยปากเปลาอยางมีแบบแผนและ

ประสิทธิภาพ  

 This course aims at developing the four essential English skills -  listening, 

speaking, reading and writing -  while focusing on essential grammar and terminology specific 

to the presentation in the field of Health Sciences, or Sciences and Technology, or 

Humanities and Social Sciences. It also equips students with the necessary 21st century skills 

to build an effective structure and delivery of oral presentations. 
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GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 

 Thai Civilization and Global Citizen 

 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเปนไทยท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปจจุบันท่ีกอใหเกิดความศิวิไลซของความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณเฉพาะของ

สังคม รวมท้ังการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกท่ีมุงเนนคุณคาของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

โดยเฉพาะการเคารพความแตกตาง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยูรวมกัน

อยางสันติ โดยอธิบายใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเปนพลเมืองโลก 

  This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering 

dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present.  Topics 

reflect the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen 

development. The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and 

Human Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of good 

governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai civilization 

and its role in the development of a global citizen. 

 

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) 

 Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 

 รายวิชานี้ศึกษาปญหาพ้ืนฐานและปญหาท่ัวไปของสังคมมนุษยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีดํารงอยู 

ความรู คานิยม เหตุผล จิตใจ และภาษา เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของปรัชญาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ใน

สวนของจริยศาสตรจะมุงเนนศึกษาในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมท่ีใหความสําคัญกับการ

รับรองความถูกและความผิดของการกระทํา และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตรเชิงปทัสถาน รวมท้ัง

การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหจากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือนําไปสูการใชดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจท้ังนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะหโดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

  This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 

related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 

Students gain a more in- depth understanding of the importance of philosophy in human life. 

Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 

Principles and processes of objective truth and reason- based decision making, bias- free 

analysis, and evidence-based evaluation complete the course's overview. 
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GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย   3(2-2-5) 

 Knowledge Inquiry and Research Methods 

 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การคนควา ท้ังความรูจากการฟง การอาน การถกเถียง การสังเกตการณ การคิดและการวิจัย ท้ังนี้โดยมุงเนน

การแสวงหาความรูเชิงประจักษ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ท่ีผานกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมท้ัง

การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษามีศักยภาพในการคนควาเชิงวิชาการ มีความสามารถในการต้ัง

โจทยการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการประเมินคาดวยหลักสถิติเบื้องตน ความสามารถในการ

เขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการคนพบอยางเปนระบบและมีการอางอิงทางวิชาการอยางถูกตอง 

  This course examines the concepts and processes of knowledge- inquiry. 

Students develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, 

thinking and conducting research studies through evidence- based investigations, systematic 

analysis, and principles of reasoning. Research methodology is actively used during the course 

to develop skills required for academic research.  Skills covered include research questioning, 

data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately 

referenced report. 

 

GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5) 

 Environmental Conservation and Global Warming 

 รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสําคัญในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของโลกใหมีความยั่งยืน และเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางมี

คุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหคํานึงถึงการใชพลังงาน การ

ใชน้ํา การจัดการของเสียและการคมนาคมขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการศึกษาสาเหตุและ

ผลกระทบของสภาวะโลกรอน และบทบาทขององคการระหวางประเทศและการเมืองระหวางประเทศในการ

แกไขปญหาโลกรอน 

  This course provides a conceptual framework, principles, processes and 

rationales for sustainable environmental conservation and quality living.  Students study 

activities for environmental protection through the use of environmentally friendly processes 

in energy and water consumption, waste management, and transportation management. 

Topics include the examination of global warming's causes and effects and the roles of 

international organizations and politics in solving global warming problems.  
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GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* 

 Information Technology and Artificial Intelligence 

 รายวิชานี้ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 

อาทิ ในดานการแพทย ดานการศึกษา ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบันเทิง ดานการทหาร ดาน

การเงิน รวมถึงความเปนอยูในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหมท่ีเปลี่ยนแปลงโลกท่ีจะมาทดแทนหรือชวยใน

การทํางานของมนุษย เชน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล การพิมพ 

3 มิติ เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม ปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่องจักร การเรียนรู

เชิงลึก เทคโนโลยีหุนยนต การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และยานยนตอัจฉริยะ 

 This course deals with the advancement and future trends of information 

technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine, 

education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future.  It 

incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace 

along its avenues of Internet of Things ( IoT) , Blockchain, Fintech, digital currency, 3D printing, 

virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, machine learning, deep learning, 

robotics, big data analytics and intelligent vehicles. 

หมายเหตุ * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต นักศึกษาสามารถสอบ Placement Test ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากสอบไมผานใหเรียนรายวิชาน้ี โดยระบบ MOOC (Massive Open Online 

Courseware) ใหผานตามเกณฑ ผลการศึกษาเปนระบบ S/U  

 

GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 

 Innovation and Entrepreneurship 

 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนําสินคาใหม และการ

ดําเนินธุรกิจใหมท่ีเปนผลผลิตจากนวัตกรรม โดยมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และความเขาใจ เก่ียวกับการ

นําแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินคาใหมหรือกระบวนการผลิตแบบใหมมาใชในการสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ 

หรือการชวยใหธุรกิจท่ีมีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได ดวยการใชความรูทางการจัดการตลาด การเงิน การ

ปฏิบัติการ และหวงโซอุปทาน ท่ีเปนความรูพ้ืนฐานในการบริหารงานใหสําเร็จ 

  This course enables the students to launch a business startup for innovative 

products and services.  The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 

understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 

venture.  Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 

techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials. 
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GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise 1  

 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพ้ืนฐานประเภทบุคคล 

ชนิดตาง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกําลังกายไดอยางถูกตองตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตรการ

ออกกําลังกายและการกีฬา  

 This course aims at developing students’  health, physical fitness, and basic 

individual sport skills.  The students can enhance exercise and sport skills by following the 

physical education and sports science and exercise principal. 

 

GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise 2  

 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพ้ืนฐานประเภททีม 

ชนิดตาง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกําลังกายไดอยางถูกตองตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตรการ

ออกกําลังกายและการกีฬา  

 This course aims at developing students’  health, physical fitness, and basic 

team sport skills. The students can enhance exercise and sport skills by following the physical 

education and sports science and exercise principal. 

 

GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 

  Technique Communication in Contemporary World 

 รายวิชานี้มุงเนนการนําเสนองานในสายวิชาชีพ การใชเทคนิคและการสื่อสารแบบดิจิทัล มี

ทักษะ เทคนิค การใชสื่อ อุปกรณ การสื่อสาร กับ อาชีพตาง ๆ ในสังคมปจจุบัน มีทักษะในการวางตัวและเขา

สังคม สามารถแกไขปญหาและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 The primary focus of this course is on techniques for effective 

communication in contemporary world. This is done by practicing various communication skills 

and techniques needed for digital communication.  This course will also develop students 

personal outlook by enhancing skills in interacting and socializing, problem-solving, in order to 

work with others effectively. 

  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  126 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  40   หนวยกิต 

 1.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร            26   หนวยกิต 
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BIO61-101 หลักชีววิทยา 1        4(4-0-8) 

  Principles of Biology I 

  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําหลักการและวิธีการทางชีววิทยาซ่ึง

เนนหนักในแงมุมท่ีเก่ียวของชีวิตมนุษย สังคม และเศรษฐกิจ โดยตรง หัวขอตางๆ ดังกลาวรวมไปถึงการทํางาน

ของเซลลและเคมีเพ่ือการดํารงชีวิต พลังงานของชีวิต หลักพันธุศาสตร วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม และประเด็นสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีดานพันธุกรรม ยารักษาโรค และความใส

ใจตอสิ่งแวดลอม  

  This course is intended to introduce the principles and methods of biology with 

a focus on aspects directly relevant to human life, society and the economy. Topics include 

the chemical and cellular basis of life, energy of life, principle of genetics, evolution, diversity 

and interaction between life and environment, and areas of topical importance including 

genetic technology, medicine and environmental awareness. 

 

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1       1(0-3-2) 

Principles of Biology I Laboratory 

วิชาบังคับกอน: BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 หรือ เรียนควบคูกับ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 

Prerequisite: BIO61-101 Principles of Biology I or co-requisite with BIO61-101 Principles 

of Biology I 

  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําวิธีการทดลองทางหองปฏิบัติการ

ตางๆ ทางชีววิทยา เพ่ือเสริมและประกอบความรูสําหรับวิชาหลักชีววิทยา 1 

  This course is intended to introduce the laboratory methods in biology to 

complement the lectures taught in the Principles of Biology I course.   

 

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน           1(0-3-2) 

  Basic Chemistry Laboratory 

รายวิชานี้เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการผานการฝกเทคนิคการทดลองตางๆ 

นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับการรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลและจัดการขอมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู

เปนรายบุคคล  

In this course laboratory skills will be developed through gaining experience in 

various laboratory techniques.  Students will also learn to collect, analyse and organize 

information and ideas, and work and learn independently. 
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CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน        4(4-0-8) 

  Fundamental Chemistry 

  รายวิชานี้เปนการศึกษาวาเคมีสามารถจัดการปญหาเรื่องสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมได

อยางไร ซ่ึงจะรวมถึงการศึกษาพ้ืนฐานของเคมีประกอบดวยหัวขออะตอม โมเลกุล ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณ

สัมพันธ สมบัติทางเคมี/กายภาพและแนวโนมของตารางธาตุ ตามดวยความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวัดอัตราและ

สมดุลเคมี เคมีของกรด-เบส อุณหพลศาสตรทางเคมีและเคมีไฟฟาเบื้องตน 

  This course will explore how chemistry can address global human health and 

environmental issues. This will include exploration of the fundamentals of chemistry, including 

atoms, molecules, chemical reactions, stoichiometry, chemical/ physical properties, and 

periodic table trends.  This will be followed by an introduction to rate and equilibrium 

measurements, acid- base chemistry, elementary chemical thermodynamics and 

electrochemistry. 

 

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย       1(0-3-2) 

  Organic Chemistry Laboratory 

วิชาบังคับกอน:  (1) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานและเรียนควบคูกับ CHM61-111 เคมีอินทรีย 

พ้ืนฐาน หรือ 

(2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานและเรียนควบคูกับ CHM61-112 หลักเคมี 

อินทรีย หรือ 

(3) CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานและเรียนควบคูกับ CHM61-113 เคมีอินทรีย 1 

Prerequisite:   (1)  CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and co- requisite with CHM61-

111 Fundamental Organic Chemistry or  

 (2)  CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and co- requisite with CHM61-

112 Principles of Organic Chemistry or 

(3)  CHM61-103E Basic Chemistry Laboratory and co- requisite with CHM61-

113 Organic Chemistry I 

 รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาการทดลองท่ีเก่ียวกับกระบวนการพ้ืนฐานทางเคมี

อินทรีย ไดแกการทําบริสุทธิ์ การตกผลึก การกลั่น การวิเคราะหหมูฟงกชั่น การศึกษาปฏิกิริยาท่ีสําคัญของ

สารอินทรีย การสังเคราะหอยางงาย  

 This course is designed to acquire a variety of fundamental laboratory 

techniques applicable to the study, separation, purification, distillation, functional group 

identification and preparation of organic compounds. 
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CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน       2(2-0-4) 

  Fundamental Organic Chemistry 

วิชาบังคับกอน:  (1) CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 

 (2) CHM61-105 เคมีท่ัวไป หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 

 (3) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 

Prerequisite:  (1) CHM61-104 Principles of Chemistry or co-requisite or 

 (2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or 

 (3) CHM61-106 Fundamental Chemistry 

 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีพ้ืนฐานของเคมีอินทรีย ไดแก การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางเคมี และปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารประกอบอินทรียแยกตามหมูฟงกชั่น  

 This course provides an overview of the basic concepts and principles of organic 

chemistry. Topics include chemical nomenclature, physical and chemical properties, and basic 

reactions of organic compounds categorized by functional groups. 

 

CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห       4(4-0-8) 

Principles of Analytical Chemistry 

วิชาบังคับกอน:  (1) CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 

 (2) CHM61-105 เคมีท่ัวไป หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 

 (3) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน หรือ เรียนคูควบกัน 

Prerequisite:  (1) CHM61-104 Principles of Chemistry or co-requisite or 

 (2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or 

 (3) CHM61-106 Fundamental Chemistry or co-requisite 

 รายวิชานี้กลาวถึงบทนําทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหเชิงปริมาณ

ท้ังแบบดั้งเดิมและการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ หัวขอประกอบดวยการวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดย

ปริมาตร สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซอน ปฏิกิริยารีดอกซ การไทเทรต

และการประยุกตใชรวมท้ังเทคนิคทางเคมีไฟฟา สเปกโทรสโคปและโครมาโทกราฟ 

 This course provides students with an introduction to analytical chemistry, data 

analysis and quantitative analytical methods in classical and instrumental analysis.  Topics 

include gravimetric and volumetric analyses, acid- base equilibria, precipitation, complex 

formation, redox reaction, titrationsand applications, electrochemical methods, spectroscopic 

methods and chromatographic methods. 
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CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห      1(0-3-2) 

 Principles of Analytical Chemistry Laboratory 

วิชาบังคับกอน:  (1) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-104 หลักเคมี หรือ  

 เรียนคูควบกัน หรือ  

 (2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-105 เคมีท่ัวไป หรือ  

 เรียนคูควบกัน หรือ 

 (3) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานและ CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน หรือเรียนคูควบกัน 

Prerequisite:  (1) CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-104 Principles of  

 Chemistry or co-requisite or 

 (2) CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-105 General  

 Chemistry or co-requisite or 

 (3) CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-106 Fundamental  

 Chemistry or co-requisite 

รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือพัฒนาทักษะดานปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห โดยใหทําปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับเทคนิคของการวิเคราะหเชิงปริมาณท่ีหลากหลาย รวมถึงการวิเคราะหสารตัวอยางดวยเทคนิคการ

วิเคราะหโดยปริมาตร การวิเคราะหโดยน้ําหนัก วิธีทางเคมีไฟฟา สเปกโทรสโคปและโครมาโทกราฟ นักศึกษา

จะไดประยุกตใชความรูความเขาใจจากภาคบรรยายมาใชในการคํานวณผลการทดลอง อีกท้ังยังไดเรียนรู

วิธีการใชเครื่องมือวิเคราะหและเครื่องแกวพ้ืนฐาน รวมท้ังการแปลผลขอมูลท่ีไดจากปฏิบัติการ นักศึกษาจะได

ฝกการเขียนรายงานปฏิบัติการในทุกการทดลองท่ีไดทําเพ่ือท่ีจะสามารถรายงานผลการทดลองไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิทยาศาสตร 

This course is designed to develop analytical chemistry laboratory skills.  A 

diverse set of experiments employing quantitative techniques of analysis will be carried out. 

These include the determination of unknown samples by volumetric, gravimetric, 

electrochemical, spectrometric and chromatographic methods.  For calculation of final 

results,students will apply their knowledge of error measurement analysis from the principles 

of analytical chemistry lecture course. Students will learn to operate instrumentations and use 

common laboratory glassware and interpret data from the measurements.  Students will 

practice writing a formal laboratory report for each one of the experiments, so they will be 

able to report experimental result in a formal scientific context in their field of study. 
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OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข       3(3-0-6) 

 Biochemistry in Public Health 

วิชาบังคับกอน: CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน และ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1   

Prerequisite: CHM61-106 Fundamental Chemistry and BIO61-101 Principles of Biology 

 หลักการทางชีวเคมีอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเกิดโรคดานสาธารณสุข ซ่ึงตองอาศัยความรู

พ้ืนฐานดานโครงสรางของสารชีวโมเลกุลภายในเซลล รวมถึงวิถีการสังเคราะหและสลายสารชีวโมเลกุลเปน

แหลงพลังงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเซลล การประยุกตใชดัชนีชี้วัดทางชีวภาพในการอธิบายการเกิดโรค 

ตลอดจนการแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีนในภาวะเมแทบอลิกซินโดรมและโรคทาง

พันธุกรรม 

 The principles of biochemistry- oriented approach to public health include 

structures, functions, and metabolisms of major biomolecules; the organization and regulation 

of enzymes in major metabolic pathways; the biochemical basis of human disease; applications 

of disease biological- biomarkers; gene expression and regulation in the development of 

metabolic and genetic diseases. 

 

PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1       1(0-3-2) 

 Physics Laboratory I 

 การทดลองทางฟสิกสถูกจัดข้ึนในหองปฏิบัติการเพ่ือฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดปริมาณทาง

กายภาพ วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ หาความสัมพันธทางฟสิกส และพัฒนาความเขาใจทฤษฎีทางฟสิกส  

 Physics experiments are carried out in laboratory to practice skills in using tools 

for physical measurements, analyzing systematic data, finding physical relations and improving 

understanding of physics concepts. 

 

PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป        4(4-0-8) 

 General Physics 

 เนื้อหารายวิชาเปนภาพรวมของฟสิกส ซ่ึงมีหัวขอรวมถึงจลนศาสตร พลศาสตร การเคลื่อนท่ี

แบบสั่น คลื่น พลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซ ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส สนามแมเหล็ก 

การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง ทฤษฎีควอนตัม แบบจําลองอะตอม ฟสิกสนิวเคลียร  

 The contents of this course are the overview of physics. Topics include kinetics, 

dynamics, oscillation, wave, fluid dynamics, thermodynamics, kinetic theory of gases, 

electrostatics, electric currents, magnetic field, electromagnetic induction, electromagnetic 

wave, optics, quantum theory, atomic model and nuclear physics. 
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 1.2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร           4  หนวยกิต 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน      0(0-0-4) 

  Basic Mathematics 

  รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเขาใจแนวคิดท่ีสําคัญทางคณิตศาสตร และสามารถนําความรู

ดังกลาวไปวิเคราะหและประยุกตใชในการแกปญหา หรือใชเปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาท่ีสูงข้ึนได 

หัวขอในรายวิชานี้ประกอบดวย สมการกําลังสอง ระบบสมการเชิงเสน ความสัมพันธและฟงกชัน เสนตรง เสน

โคงพาราโบลา ฟงกชันเลขยกกําลังและลอการิทึม และสัญลักษณเชิงการบวก  

 This course is intended to provide the students essential mathematical 

concepts needed to analyze, and solve mathematical problems as well as able to apply the 

concepts to upper level courses.  Topics include quadratic equations, system of linear 

equations, relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, and 

summation notations. 

 

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร 4(4-0-8) 

 Mathematics for Public Health Sciences 

วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาท่ีไดรับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Prerequisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

 Mathematics 

 การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาชีพดานสาธารณสุขศาสตร 

ไดเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนและสามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชแกปญหาในสาขาวิชาชีพ

หรือใชเปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาท่ีสูงข้ึน ประกอบดวยหัวขอ การเปลี่ยนหนวย ตรรกศาสตร 

กําหนดการเชิงเสน เมทริกซ การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม การประมาณ

คาพารามิเตอรของตัวแบบทางสถิติ และการประยุกตในทางสาธารณสุขศาสตร  

 This course is designed for students in public health sciences to provide 

necessary concepts in mathematics. Students will be able to apply the concepts gained in this 

course to solve related problems in their field or use the knowledge in further study.  Topics 

covered include unit conversion, logic, linear programming, matrices, applications of 

exponential and logarithmic functions, parameter estimation of statistical models, and 

applications in public health sciences. 
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 1.3) กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร                     30  หนวยกิต 

CPH64-101 การสาธารณสุขพ้ืนฐาน       2(2-0-4) 

  Introduction to Public Health 

 รายวิชานี้เปนรายวิชาท่ีแนะนําใหผูเรียนไดรูถึงสุขภาพและการสาธารณสุข ประวัติความ

เปนมาของการสาธารณสุข การบริการดานสุขภาพและปจจัยกําหนดสุขภาพ หลักและวิธีการสงเสริมสุขภาพ

อนามัย การปองกันและควบคุมโรค และการฟนฟูสภาพ ท่ีครอบคลุมแกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้ังในชุมชน 

โรงเรียน และสถานประกอบการ อันนํามาสูสุขภาพอนามัยท่ีดีและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 This course introduces to health and public health, history of public health, 

health services, health determinants, principal of health promotion, disease prevention and 

control and rehabilitation that cover of personal, family, community which in community, 

school and establishments leads to promote their healthy and quality of life   

 

ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน  2(2-0-4) 

  Introduction toEnvironmental Health 

  รายวิชานี้ มุง เนนใหนักศึกษามีความเขาใจขอบเขตงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพมนุษย หัวขอในรายวิชานี้ประกอบดวย แนวคิดอนามัยสิ่งแวดลอม 

การจัดหาน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอยและของเสีย

อันตราย การจัดการมลพิษอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน 

การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค และการควบคุมเหตุรําคาญ 

  This course is intended to provide students the scope of environmental health 

and the relationship between the environment and human health.  The topics include water 

supply, food sanitation, wastewater treatment, excreta disposal; solid and hazardous waste 

management, air pollution management, climate change, noise and vibration control, vector 

control and nuisances control. 

 

OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน  2(2-0-4) 

  Introduction toOccupational Health and Safety 

  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายท่ี

เก่ียวของ การจําแนกสิ่งคุกคามและผลกระทบตอสุขภาพ การประเมินการรับสัมผัส คาขีดจํากัดการสัมผัส 

ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ หลักความปลอดภัยในการทํางาน การตรวจความปลอดภัย แนวทางการจัดทํา

มาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัย การปองกันควบคุมสิ่งคุกคามและอุบัติเหตุในการทํางาน การจัดบริการและอา

ชีวอนามัย 
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  This course provides basic concepts of occupational health and safety laws, 

hazards identification and health effects, exposure assessment, occupational exposure limits, 

accident theory , principle of safety and safety inspection in workplace, safety standard 

operation procedure guideline, hazards and accident prevention and control, occupational 

health and safety services. 

 

ENH64-211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับงานอนามัยส่ิงแวดลอม        4(3-3-8) 

Microbiology and Parasitology in Environmental Health 

 รายวิชานี้ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในงานสาธารณสุข โรคติด

เชื้อและปรสิตท่ีเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยท่ีมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตชัว และ

หนอนพยาธิ โครงสรางของเชื้อ ระบาดวิทยา การทําใหเกิดโรคของจุลินทรีย อาการแสดง วิธีการตรวจสอบ

และการจําแนกจุลชีพและปรสิต แนวทางการปองกันและรักษา การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอเชื้อกอโรคและ

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค วิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเกิดโรค การ

ประยุกตใชจุลชีพเปนตัวชี้วัดในงานสาธารณสุข 

 This course aims to provide students with theoretical and practical knowledge 

of microbiology and parasitology in public health.  Topics includes infectious and parasitic 

diseases considered of public health significance in Thailand caused by bacteria, viruses, fungi, 

protozoans and helminths, with emphasis on the structure, epidemiology, microbial virulence 

factors, clinical presentations of infection, methods for the detection and identification of 

microorganisms and parasites, guidelines for prevention and treatment, host immune 

responses against pathogens and immunization, methods of controlling microbial growth, 

environmental factors influencing disease development, application of indicator 

microorganisms in public health. 

 

OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย         4(3-3-8) 

 Human Anatomy and Physiology 

 แนวคิดและวิธีการศึกษากายวิภาคศาสตร โครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรและจุลกาย

วิภาคศาสตรของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของรางกายมนุษย หนาท่ีทางสรีรวิทยาและกลไกการ

ควบคุมการทํางานและการรับสงสัญญาณของระบบอวัยวะตาง ๆ เพ่ือรักษาสมดุลในรางกาย รวมท้ัง

ความสัมพันธทางคลินิกและพยาธิวิทยาเบื้องตน 

 Introduction to anatomy, gross anatomical and histological structures of cells, 

tissues, organs and organ systems, physiological functions and the control mechanisms of 
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organ systems and their communication to maintain homeostasis including elementary clinical 

correlations and pathology. 

 

ENH64-212 ชีวสถิติ              4(4-0-8) 

  Biostatistics 

  สถิติเบื้องตนและชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับการวัดของตัวแปร การสุมตัวอยาง

และการเก็บรวบรวมขอมูล การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหสถิติ

เชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานโดยฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ การเตรียม

ขอมูลเพ่ือการประมวลผล การลงรหัส การบรรณาธิกร การแปรสภาพขอมูล การประมวลผลขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการนําเสนอหรือแสดงผลลัพธ 

  Basic statistics and biostatistics for health science, level of measurement, 

random sampling and data collection, research tools design and quality testing, descriptive 

statistics analysis , inferential statistics analysis, Statistical Package for Social Science, Input 

Data, Coding, Editing, Transforming, Processing ( Descriptive Statistics, Inferential Statistics) , 

Output. 

 

ENH64-213 การจัดการระบบสุขภาพและส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 

 Environmental and Health System Management 

  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับขอบเขตของระบบสุขภาพ หลักการจัดการ การจัดการระบบสุขภาพ

โดยมุงเนนความเชื่อมโยงการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดลอม สุขภาพหนึ่งเดียว การจัดการสิ่งแวดลอมท่ี

สงผลตอสุขภาพ คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพ่ือความ

ยั่งยืน 

                   This course provides scope of health system, principle of management, health 

system management which emphasizes the interrelation between health service and the 

environment, one health, health affected environmental management, environmental health 

accrediation, and the sustainable development of health system and the environment. 

 

ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค  4(4-0-8) 

  Epidemiology and Principle of Disease Control 

  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับขอบเขตของระบาดวิทยา แนวคิดเก่ียวกับปจจัยกอโรค หลักการ

ปองกันและควบคุมโรค การวัดความถ่ีของโรคและดัชนีอนามัย รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การวัด

ความเสี่ยงทางสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธและความสัมพันธเชิงสาเหตุ การปองกันและควบคุม
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โรคติดตอและไมติดตอ การเฝาระวังและสอบสวนการระบาดของโรค การบรรเทาสาธารณภัย การประยุกต

ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข 

 This course provides scope of epidemiology, concepts of health determinant, 

principle of disease prevention and control, measures of disease frequency and health 

indices, study design in epidemiology, health risk measurement, concepts of association and 

causal inferences, disease prevention and control of communicable and non-communicable 

diseases, disease surveillance and investigation, disaster mitigation, application of 

epidemiology to public health. 

 

ENH64-411 เศรษฐศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอม  2(2-0-4) 

  Health and Environmental Economics 

  รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจขอบเขตเนื้อหาและการประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรใน

การจัดการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหัวขอ หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน เศรษฐศาสตร

สวัสดิการ เศรษศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม อุปสงคและอุปทาน ตลาดและสินคาบริการสาธารณสุข การ

ประกันสุขภาพ ความเปนธรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม แนวคิดและทฤษฎีของการประเมินผลทาง

เศรษฐศาสตร การวัดผลลัพธและคุณคาของสุขภาพ 

 This course is intended to provide students the scopes of content and 

application of economic principles in public health and environmental management. The 

topics include principle of economics, welfare economics, health and environmental 

economics, demand and supply, market and public health goods, health insurance, health 

and environmental equity, theoretical concepts in economic evaluation, output measurement 

and valuation in health. 

ENH64-312 การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมชุมชนอยางย่ังยืน                                       4(2-6-7) 

  Sustainable Community Environmental Health Development 

 รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชนดวยกระบวนทัศนแบบ

องครวม การฝกปฏิบัติโดยใชชุมชนเปนฐานดวยการประยุกตใชกระบวนการจัดการสขุภาวะชุมชนและสถานท่ี

สาธารณะ การพัฒนาสมรรถนะนักอนามัยสิ่งแวดลอม การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ความเปนธรรมทางสุขภาพ 

 This course focuses on the community health development concepts by 

applying of holistic paradigm, community-based practices with the application of community 

health and public places management, development of environmental health professional 

competencies and participatory environmental health development for health equity 
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 2) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม   49  หนวยกิต 

ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร          4(3-3-8) 

 Food Sanitation and Safety 

 รายวิชานี้มุงเนนเก่ียวกับหลักการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย อันตรายในอาหารและ

ผลกระทบตอสุขภาพ การวิเคราะหสิ่งปนเปอนในอาหาร การสุขาภิบาลและการตรวจประเมินตลาด สถานท่ี

จําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร และแหลงผลิตอาหารอ่ืน ๆ กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการ

สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร การเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงความม่ันคงทางอาหาร และ

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Principles of food sanitation and safety, food hazards and health effects, food 

hazard analysis, sanitation and inspection of marketplace, place where meals are sold, place 

where foodstuff is stored, and other food establishments, laws and standards relating to food 

quality assurance and food safety management, food sanitation surveillance, food security  

and site visit in food industry. 

 

ENH64-222 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค  2(2-0-4) 

  Vector Prevention and Control 

  รายวิชานี้มุงเนนเก่ียวกับเก่ียวกับนิเวศวิทยาและชีววิทยาของสัตวพาหะนําโรคท่ีสําคัญใน

ประเทศไทยและประเทศเขตรอนชื้น ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย การประมาณประชากรและเทคนิคการ

สํารวจ หลักการปองกันและควบคุมสัตวพาหะนําโรค 

 This course emphasizes the ecology and biology of vector in Thailand and 

tropical countries, effect on human health, population density estimation and survey 

techniques, prevention and control measures of vector. 

 

ENH64-223 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอนามัยส่ิงแวดลอม 2(0-6-3) 

  Environmental Health Professional Development 

  รายวิชานี้มุงเนนเก่ียวกับวิวัฒนาการของวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับประเทศและ

ระดับสากล การเรียนรูบทบาทหนาท่ีของนักอนามัยสิ่งแวดลอมในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

  This course emphasizes the development of the environmental health 

profession both national and international level, the role of environmental health 

professionals in public and private sectors. 

 

ENH64-321 กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

  Public Health and Environmental Law 
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  รายวิชานี้ออกแบบใหผูเรียนไดทราบถึงแนวคิดพ้ืนฐานและหลักการทางกฎหมายสาธารณสุข

และกฎหมายสิ่งแวดลอมในการจัดการ ปองกัน บรรเทา แกไขปญหามลพิษ การปฏิบัติตามกฎหมาย

สิ่งแวดลอมและกฎหมายสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของประเทศไทยและ

ตางประเทศ หนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย กรณีศึกษาขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการ

สาธารณสุข และการบังคับใชกฎหมายในการจัดการขอพิพาท 

  This course provides fundamental concepts and principles of public health 

law and environmental law to management, prevention, mitigation, and solving of pollution 

problems. Implementation in the field of environmental health in Thailand and foreign 

countries. Responsible agency; case studies of environmental issues related to public health 

as well as law enforcement in conflict settlement on public health and environmental issues. 

 

ENH64-322 การจัดหาน้ําสะอาด 4(3-3-8) 

  Water Supply 

  วิชานี้ศึกษากระบวนการจัดหาน้ําสะอาดสําหรับชุมชน เริ่มตั้งแตแหลงท่ีมาของน้ําดิบจนถึง

การควบคุมคุณภาพน้ําประปา อันประกอบดวย การประเมินปริมาณและคุณภาพแหลงน้ําดิบ การคาดการณ

ปริมาณความตองการน้ําของประชากร หลักการและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา การควบคุมกระบวนการ

ผลิตตามมาตรฐานน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค การปรับปรุงคุณภาพน้ําเบื้องตนสําหรับครัวเรือน อุปกรณทาง

วิศวกรรมท่ีใชในงานดานน้ําสะอาด และการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางหองปฏิบัติการ 

  This course includes the process of providing clean water for communities 

start by the source of raw water to the control of tap water quality which consisting of 

Evaluation of quantity and quality of raw water resources, forecasting water demand for 

population, principles and processes for water treatment process, process control according 

to water standards for consume and drinking products, Initial water quality treatment for 

households, engineering equipments used in clean water work and analysis of water quality 

in the laboratory. 

 

ENH64-323 การจัดการสุขาภิบาลสถานท่ีบริการสาธารณะ         2(2-0-4) 

Public Places Sanitation Management 

 รายวิชานี้มุงเนนเก่ียวกับการจัดการสุขาภิบาลสถานท่ีบริการสาธารณะ ไดแก ทาอากาศยาน 

สนามกีฬา หางสรรพสินคา สถานีขนสงสาธารณะ โรงแรม สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานท่ีท่ีมีประชาชนมาทํา

กิจกรรมเปนจํานวนมาก รวมถึงสถานท่ีบริการสาธารณะในแหลงทองเท่ียว เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 
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 Sanitation in public places including airports, sport stadiums, department 

stores, transport stations, hotels, educational institutions, religious places, places of mass 

gathering and public places in tourism destinations in order to prevent the health and 

environment effects. 

 

ENH64-324 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม  4(3-3-8) 

  Environmental Toxicology 

  รายวิชานี้มุงเนนหลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา กระบวนการจัดการสารพิษ กลไกการเกิดพิษ 

ความเปนพิษตอระบบอวัยวะ การกลายพันธุและการเกิดมะเร็งจากสารเคมี การเกิดลูกวิรูป ความเปนพิษของ

สารมลพิษในสิ่งแวดลอม นิเวศพิษวิทยา การประเมินการรับสัมผัสและความเสี่ยงทางสุขภาพ 

 This course aims at basic principles of toxicology; disposition of toxicants; 

mechanisms of toxicity, target organ toxicity, mutation and chemical carcinogenesis; 

teratogenesis, toxicity of environmental pollutants; ecotoxicology; exposure and health risk 

assessment. 

 

ENH64-325 การจัดการน้ําเสีย              4(3-3-8) 

  Wastewater Management 

 รายวิชานี้ออกแบบใหผูเรียนไดทราบถึงแหลงกําเนิด คุณลักษณะของน้ําเสีย ผลกระทบของ

น้ําเสีย มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การวิเคราะหพารามิเตอรน้ําเสียทางหองปฏิบัติการ หลักการบําบัด

น้ําเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การบริหารจัดการน้ําเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม การปรับปรุงและการ

ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 This course is designed to provide knowledge on sources and characteristics of 

wastewater,  effects of wastewater,  standards and related laws, analysis of wastewater 

quality in laboratory, concepts of physical, chemical, and biological wastewater treatment, 

planning for management of domestic and industrial wastewater treatment,  system 

modification and operation, site visits at wastewater treatment plants. 

 

ENH64-326 การจัดการคุณภาพอากาศ           4(3-3-8) 

Air Quality Management 

  รายวิชานี้มุงเนนการสอนเนื้อหาการจัดการคุณภาพอากาศในบรรยากาศและภายในอาคาร 

หัวขอในรายวิชาประกอบดวย แหลงกําเนิดและลักษณะของสารมลพิษอากาศ โครงสรางของชั้นบรรยากาศ

และอุตุนิยมวิทยา การแพรกระจายของสารมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษอากาศตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ อุปกรณบําบัดสารมลพิษ
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อากาศ การประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการมลพิษอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร 

การระบายอากาศ และการตรวจวัดมลสารทางอากาศ 

This course provide contents, including sources and characteristics of air 

pollutants, atmospheric structure and meteorology, dispersion of air pollutants, effects of air 

pollution on human health and environment, laws and standards related to control of air 

pollution, air pollution control devices, application of mathematical models for management 

and control of air pollution, indoor air quality, ventilation systems and measurement of air 

pollutants 

 

ENH64-327 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 4(3-3-8) 

  Solid Wastes and Excretra Management 

 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับแหลงกําเนิด ชนิด ลักษณะสมบัติของขยะชุมชน อัตราการเกิดขยะ

และการคาดการณปริมาณขยะชุมชน หลักการจัดการขยะตามลําดับชั้น การเก็บ รวบรวม ขนถายและขนสง 

การแปรสภาพ และการกําจัดข้ันสุดทาย การจัดการขยะอันตรายจากชุมชน การจัดการขยะติดเชื้อ กฎหมายใน

การจัดการขยะชุมชนและขยะอันตราย การจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

 The course provides the sources, type and composition of municipal solid 

waste, waste generation rate and prediction of solid waste quantity, solid waste management 

hierarchy including storage, collection and transfer and transportation, processing, and final 

disposal, household hazardous waste management and infectious waste, policy and laws 

related to municipal solid waste, excreta treatment and disposal. 

 

ENH64-328   การวิเคราะหความเส่ียงทางอนามัยส่ิงแวดลอม          2(2-0-4) 

                  Risk Analysis for Environmental Health 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการพ้ืนฐานและความสําคัญของการประยุกตใช

การวิเคราะหความเสี่ยงทางอนามัยสิ่งแวดลอม ขอบเขตของการวิเคราะหความเสี่ยง ไดแก การประเมินความ

เสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง 

This course aims for the learners to explain the basic principles and importance 

of environmental health risk analysis.  The scope of the risk analysis includes risk assessment, 

risk management and risk communication. 
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ENH64-329 ระเบียบวิธีวิจัยและโครงงานอนามัยส่ิงแวดลอม    4(3-3-8) 

 Research Methodology and Environmental Health Project 

 รายวิชานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจทฤษฏีและหลักการวิจัยในงานอนามัย

สิ่งแวดลอม ประกอบดวย การกําหนดปญหา วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 

กรอบแนวคิด การออกแบบวิธีการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ

แปลผล การเขียนโครงรางวิจัย และการจัดทําโครงการวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา

โครงการ 

 This course aims for students to understand theory and principles of 

environmental health research, including determination of the research problem, objectives 

and hypothesis, literature review, conceptual framework, research designs and methodology, 

research instruments and data collection, data analysis and interpretation, practical writing of 

research proposal, and developing a research project in environmental health under the 

supervision of project advisor. 

 

ENH64-421 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ          4(3-3-8) 

Environmental and Health Impact Assessment 

  รายวิชานี้มุงเนนเนื้อหาเก่ียวกับหลักการ ข้ันตอน กฎหมายท่ีเก่ียวของในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ วิธีการประเมินผลกระทบ มาตรการปองกันและลดผลกระทบ มาตรการการ

ติดตามตรวจสอบ หลักการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการจัดทํารายงานและการประเมินผล การ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การประเมินผลกระทบสุขภาพระดับชุมชน และการสื่อสารความเสี่ยง 

 This course focuses on the principle, procedures, and related laws in 

environmental and health impact assessment, method of impact assessment, impact 

mitigation and prevention measures, monitoring measures, public participation, reporting 

processes and evaluation, strategic environmental assessment, community health impact 

assessment and risk communication. 

 

ENH64-422 การจัดการเหตุรําคาญ            4(3-3-8) 

 Nuisance Management 

 รายวิชานี้มุงเนนเนื้อหาเก่ียวกับความหมายเหตุรําคาญและกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

บทบาทของเจาหนาท่ีในการระงับและควบคุมเหตุรําคาญ การรางขอกําหนดทองถ่ินในการปองกันควบคุมเหตุ

รําคาญและกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ หลักการตรวจสอบ ประเมินความรอน แสง เสียง ความ

สั่นสะเทือน กลิ่น กรณีศึกษาการระงับและควบคุมเหตุรําคาญและการไกลเกลี่ยเหตุรําคาญ 
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 This course focuses on the definition of nuisance abatement and business 

detrimental to health. Role and responsibilities local government officer for nuisance 

determination and control abatement. Drafting provisions in a local nuisance abatement and 

business detrimental to health. Principles of sampling and analytical techniques for heat 

stress, light, sound, vibration and odor including case study of nuisance determination, 

control abatement and conflict management. 

 

ENH64-423 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 

 Environmental Management Systems 

  รายวิชานี้มุงเนนศึกษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม นโยบาย และขอตกลงทางสิ่งแวดลอมท้ัง

ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ หลักการดานการปองกันมลพิษ เครื่องมือการจัดการทาง

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต รอยเทาสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ

ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 This course focuses on the international, regional and national environmental 

standards, policies and agreements.  This course also includes principles of pollution 

prevention, environmental management tools, cleaner technology, life cycle assessment, 

environmental footprint, and urban and community environmental management for 

sustainable development. 

 

 3) กลุมวิชาสหกิจศึกษา   17 หนวยกิต 

ENH64-390  เตรียมสหกิจศึกษา            1(0-2-1) 

  Pre-Cooperative Education 

 รายวิชานี้เปนการปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศ เนื้อหาประกอบดวยการจัดทําประวัติยอและใบสมัครงานเปน

ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ การทํางานในองคกรแบบตาง ๆ จริยธรรมในการ

ทํางาน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดทําโครงงานและรายงาน

สหกิจศึกษา เทคนิคการนําเสนอ การเปนผูประกอบการ และความปลอดภัยในการทํางาน   

 This course is a preparatory coursebefore cooperative educationwork both in 

country and oversea. The contents consist of preparation of resume and job application form 

in English, techniques for job application and job interviews, working in various kinds of 

organization, work ethics, social skills adjustment, personality development, life and career 

planning, project and cooperative education report, presentation technique, entrepreneurship 

and occupational safety.  
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ENH64-491  สหกิจศึกษา 1            8(0-40-0) 

 Cooperative Education I 

เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับคะแนน S จากรายวิชา ENH64-390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผาน

รายวิชาท่ีแตละหลักสูตรกําหนด และมีสถานภาพเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ข้ึนไปโดยไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร 

Conditions: For students who have received S grade from ENH64- 390 Pre- Cooperative 

Education and have passed the minimum requirement of the curriculum and are in the fourth 

year or above and have to be approved by the cooperative education advisor.   

 รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหมีการทํางานจริงเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเปน

พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศหรือตางประเทศทางดานอนามัย

สิ่งแวดลอมเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานภายใตการดูแลและ

แนะนําของผูนิเทศงานของสถานประกอบการและอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาตองจัดทําบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานประจําวัน รายงานความกาวหนาโครงงาน รายงานสหกิจศึกษา และเขารวมกิจกรรมหรือนําเสนอผล

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 This course aims to enable the student for real work academically and 

professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 

environmental health for at least 16 weeks continuously.  The students are required to work 

under the supervision of job supervisor and cooperative advisor. The students have to do their 

daily report work, project’ s progress report, cooperative education reportand participate the 

cooperative education activities organized by the university.   

 

ENH64-492  สหกิจศึกษา 2           8(0-40-0) 

 Cooperative Education II 

เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับคะแนน S จากรายวิชา ENH64-491สหกิจศึกษา 1  

Conditions:  For students who have received S grade from ENH64-491Cooperative Education I 

 รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหมีการทํางานจริงเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเปน

พนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศหรือตางประเทศทางดานอนามัย

สิ่งแวดลอมเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง ในสถานประกอบการเดิมจากรายวิชา ENH64-491 

สหกิจศึกษา 1 โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานภายใตการดูแลและแนะนําของผูนิเทศงานของสถานประกอบการ

และอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาตองจัดทําบันทึกผลการปฏิบัติงาน รายงานความกาวหนา รายงานสห

กิจศึกษา และเขารวมกิจกรรมหรือการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 This course aims to enable the student for real work academically and 

professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of 
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environmental health for at least 16 weeks continuously in the same workplace as done in 

ENH64-491 Cooperative Education I. The students are required to work under the supervision 

of job supervisor and cooperative advisor.  The students have to do their daily report work, 

project’ s progress report, cooperative education reportand participate the cooperative 

education activities organized by the university.   

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   8  หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยมีวิชาเลือกเสรีท่ี

เปดสอนโดยหลักสูตร ดังนี้ 

 

ENH64-361 โรคจากส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 

  Environmental Diseases 

 รายวิชานี้มุงเนนหัวขอท่ีเก่ียวกับการศึกษาอุบัติการณการเกิดโรคทางสิ่งแวดลอม สาเหตุดาน

ชีวภาพ กายภาพ และเคมี ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและชุมชน วิธีการประเมินความเสี่ยง การ

ปองกันและควบคุมโรคจากสิ่งแวดลอม การจัดการความเสี่ยงและการสื่อสารเพ่ือความเปนธรรมทางดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม 

 This course focuses on the incidence of environmental-related diseases,  which 

caused by biological, physical and chemical factors affected personal and community health. 

The course also includes risk assessment and management, prevention and control of 

environment-related diseases, and communication for the equity of environmental health. 

 

ENH64-362  อนามัยส่ิงแวดลอมแหลงทองเท่ียว 2(2-0-4) 

  Environmental Health in Tourism Destination 

  วิชานี้ศึกษาเนื้อหาในหัวขอความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว 

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและอนามัยสิ่งแวดลอมตอการทองเท่ียว หนวยงานท่ีเก่ียวของกับแหลงทองเท่ียว 

ผลกระทบของการทองเท่ียวตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของนักทองเท่ียวและชุมชน ทองถ่ิน หลักการและแนว

ทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

 This course studies the importance of tourism industry and tourism destinations, 

the importance of environment and environmental health to tourism, and relevant 

organization o ftourism destinations. Impact of tourism to environment and health of tourists 

and communities, principles and guidelines related to environmental health in tourism 

destinations are included. 
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ENH64-363 ภาษาอังกฤษในงานอนามัยส่ิงแวดลอม  2(2-0-4) 

  English for Environmental Health Profession 

  รายวิชานี้มุงเนนเก่ียวกับหลักพ้ืนฐานเพ่ือการใชภาษาอังกฤษในงานอนามัยสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย การใชศัพท การฟง การพูด การเขียนเพ่ือสื่อสาร และการอานสิ่งพิมพและบทความทางวิชาการ

ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 This course emphasizes the principles of Engl ish communication in 

environmental health context, including vocabularies building, listening, speaking, 

communication writing, and reading English publications relating to environmental health. 

 

ENH64-364 ระบบควบคุมมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 

  Air Pollution Control System for Industries 

รายวิชานี้มุงเนนการสอนระบบควบคุมมลพิษอากาศในภาคอุตสาหกรรม หัวขอในรายวิชา

ประกอบดวย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผาไหม ระบบระบายอากาศใน

อุตสาหกรรม การควบคุมฝุนละออง การควบคุมกาซและไอ การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม การจัดทําบัญชี

แหลงกําเนิดมลพิษอากาศ การตรวจวัดมลพิษอากาศ และกฎหมายควบคุมมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม 

This course aims to provide contents, includingThis course is intended to 

provide students the air pollution control in the industries. The topics include the concept of 

air pollution, combustion technology, air ventilation system, particulate matter control, gas 

and vapor control, industrial odor control, air pollutants inventory, measurement of air 

pollutants and air pollution laws in the industries. 

 

ENH64-365 ระบบควบคุมมลพิษน้ําในอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 

  Industrial Wastewater Treatment and Management 

 รายวิชานี้ไดพัฒนาข้ึนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจกลไกและกระบวนการควบคุมน้ําเสียอุตสาหกรรม 

ความแตกตางระหวางคุณภาพน้ําเสียในครัวเรือนและอุตสาหกรรมกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

ควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม ในการเรียนผูเรียนจะไดเรียนรูระบบบําบัดน้ําเสียของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ 

พรอมมีสวนรวมในการอภิปราย นอกจากนี้ยังมีการแนะนําเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียข้ันสูง และการนําน้ําเสีย

กลับมาใชใหมดวย 

  This course is developed for students to understand mechanisms and processes 

of industrial wastewater controls. The difference between domestic and industrial wastewater 

quality, Law and regulation related to industrial pollution control are provided.  Wastewater 

treatment system of various industrial sector is introducted and discussed.  Advanced 

wastewater treatment, wastewater reuse are included. 

60 

 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แล้ว เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 2564



ENH64-366 ระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 

  Industrial Waste Management 

  รายวิชานี้ออกแบบใหผูเรียนไดทราบถึงประเภท คุณลักษณะสมบัติของกากอุตสาหกรรม 

แนวทางการปฏิบัติในการจัดการกากอุตสาหกรรม กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการจัดการกาก

อุตสาหกรรม รวมถึงการเคลื่อนยายขามพรมแดน การเก็บรวมรวมและขนสง ระบบเอกสารกํากับการขนสง

ของเสียอันตราย เทคโนโลยีการบําบัดกากอุตสาหกรรม การกําจัดข้ันสุดทายโดยการฝงกลบอยางปลอดภัย 

แผนปองกันอุบัติภัยและภาวะฉุกเฉินกากอุตสาหกรรม  

 This course is designed to study types, characteristics of industrial waste, 

industrial waste management hierarchy, laws and regulations of industrial waste including 

transboundary transportation, collection and transportation,manifestsystem, physical, 

chemical and biological treatment, stabilization and solidification, thermal treatment, secured 

landfill, incident prevention and emergency of industrial waste management. 

 

ENH64-367 โภชนาการตามชวงวัย              2(2-0-4) 

  Nutrition for Different Ages 

  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรในการกําหนดอาหารครบ

มาตรฐานสําหรับหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ทารก เด็กวัยตาง ๆ ผูใหญและผูสูงอายุ การประเมินภาวะ

โภชนาการ และการปองกันภาวะทุพโภชนาการในวัยตาง ๆ 

 This courseprovides the science and art of applying the principles of food and 

nutrition to evaluate dietary intakes and feeding programs for individuals throughout the life 

cycle, including pregnant women, lactating women, infants, stages of child growth and 

development, adults and older adults. Nutritional assessment and prevention of malnutrition 

through lifespan are also included. 

 

ENH64-368 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม      2(2-0-4) 

  Climate Change and Environmental Health Measures 

  รายวิชานี้อธิบายถึงความรูพ้ืนฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน 

ผูเรียนจะไดศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการ

บริการดานอนามัยสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นยังรวมถึงเนื้อหาดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนโยบายและแผนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 This course provides the knowledge on principle of climate change and global 

warming.  The students will learn about climate change impacts on health, economy, society 
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and environmental health service. In addition, environmental health managements in climate 

change and environmental health policy and plan in climate change are also included. 

 

ENH64-369 การจัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ                2(2-0-4) 

 Environmental Health Management in Emergencies and Disasters 

 รายวิชานี้มุงเนนเก่ียวกับธรรมชาติของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การเตรียมความพรอมกอน

เกิดเหตุ การตอบโตขณะเกิดเหตุ การฟนฟูสภาพหลังเกิดเหตุ ระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน และการประยุกต

งานอนามัยสิ่งแวดลอมในการจัดการสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 This course primarily focuses on the nature of emergencies and disasters; 

preparedness, response, recovery, incident Command System ( ICS) , and the application of 

environmental health to manage emergencies and disasters. 

 

IMI62-101  ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ                         4(4-0-8) 

   AI and Data Analytics for Health  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล; คําสําคัญเก่ียวกับปญญาประดิษฐ; 

วิธีการเรียนรูของเครื่อง; การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ; กระบวนการใน

การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ; กรณีการนําปญญาประดิษฐและการ

วิเคราะหขอมูลไปใชในการคาดการณอนาคตเพ่ือสุขภาพ 

Introduction to AI (Artificial Intelligent) and data analytics; AI Terms; Machine learning 

methods; Application of AI and data analytics for health; The process of applying AI and data 

analytics for health; The case of using AI and data analytics in predicting the future for health. 

 

3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

5 ปยอนหลัง 

รอง

ศาสตราจารย 

 

นางศศิธร ธนะภพ ปร.ด. (ระบาดวิทยา), ม.สงขลานครินทร, 2551 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกบริหารสาธารณสขุ,  

ม.มหิดล, 2541 

พย.บ., ม.มหิดล, 2538 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นายวาริท เจาะจิตต Ph.D. (Environmental Science), Wageningen 

University, Netherlands, 2549 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2541 

วท.บ. (เคมีการเกษตร), ม.เกษตรศาสตร, 2538 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 
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ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

5 ปยอนหลัง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

 

นางศิริอุมา เจาะจิตต วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2555 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2542 

สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),  

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ม.ธรรมศาสตร, 2539 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

 

นางสาวจิรา คงปราณ Doctor of Global Environmental Studies 

(Environmental Management), Kyoto University, 

Japan, 2557 

M.Sc. (Environmental Engineering and 

Management), AIT, 2554 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2552 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม, ม.มหิดล, 2547 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดัง

ภาคผนวก ง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นางสาวอุดมรัตน  

วัฒนสิทธ์ิ 

Ph.D. (Environmental Engineering and 

Management), AIT, 2556 

M.Sc. (Environmental Engineering and 

Management), AIT, 2548 

วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นางสาวศวรรยา  

เลาหประภานนท 

Ph.D. (Environmental Science), Linnaeus University, 

Sweden, 2556 

M.Sc. (Environmental Engineering and 

Management), AIT, 2550 

วท.บ. (วิทยาศาสตรเคมีสิ่งแวดลอม), ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายวิศรุฬห วงบุญ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2548 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ม.สงขลานครินทร, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวปนัดดา พิบูลย ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), ม.เทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุร,ี 2557 

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), ม.มหิดล, 2545 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย, ม.มหิดล, 2541 

 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 
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ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสาขาวิชา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

5 ปยอนหลัง 

- นายประเสรฐิ มากแกว Ph.D. (Environmental Health), Flinders University  

of South Australia, Australia, 2560 

วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม), ม.มหิดล, 2548 

สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),  

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม, ม.มหิดล, 2545 

มีผลงานทางวิชาการ 

5 ป ยอนหลัง ผาน

เกณฑ รายละเอียดดงั

ภาคผนวก ง 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

 

ภาระงานสอน 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นายโกวิท สุวรรณหงษ วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ม.เกษตรศาสตร, 2557 

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร,ี 2545 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),  

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 

วท.บ. (จุลชีววิทยา), ม.ขอนแกน, 2539 

รายวิชาการจัดการ

นํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวคนางค  

คันธมธุรพจน 

Ph.D. (Social Sciences), Wageningen University, 

the Netherlands, 2555 

M.Sc. (Environmental Sciences), Wageningen 

University, the Netherlands, 2547 

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ม.เชียงใหม, 

2545 

รายวิชาการ

ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาววรางคณา  

จุติดํารงพันธ 

Ph.D. (Civil and Environmental System 

Engineering), Konkuk University, Republic of 

Korea, 2012 

M.Sc. (Environmental Engineering and 

Management), Asian Institute of Technology, 

Thailand, 2008  

B.Sc. (Agro-Industry), ม.สงขลานครินทร, 2547 

รายวิชาการจัดหานํ้า

สะอาด 

รอง

ศาสตราจารย 

นายไกรชาติ ตัน

ตระการอาภา 

Post graduate in Occupational Health and 

Safety in the Workplaces, ITC-ILO and 

University of Torino, Italy, 2008 

Ph.D. (Environmental Engineering),  

ม.เทคโนโลยสีุรนาร,ี 2546 

รายวิชาการจัดการ

คุณภาพอากาศ 
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ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

 

ภาระงานสอน 

M.Sc. (Technology of Environmental 

Management, ม.มหดิล, 2533 

B.Sc.(Statistics), ม.เชียงใหม, 2528 

- นายทนุธรรม หนูเพชร วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร, 2558 

น.บ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552  

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม), ม.วลยัลักษณ, 2544 

การจัดการเหตุ

รําคาญ 

หมายเหตุ   1) อาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน ท้ังนี้อาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมี

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป  

2) อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกสหกิจศึกษา)  

 รายวิชาสหกิจศึกษาจัดใหนักศึกษาไดบูรณาการความรู ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษามา

ท้ังหมด เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ  โดยเปน

การปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีเรียน เพ่ือเปนการสรางเสริมประสบการณตรงจากการทํางานและ

ปรับตัวใหสามารถทํางานไดเม่ือสําเร็จการศึกษา  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการปฏิบัติสหกิจศึกษานักศึกษาสามารถ 

 

  1) เชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีกับการประยุกตใชใหเกิดผลทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน และหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดอยางมี

หลักการและเปนระบบ 

  3) เขาใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคกร 

  4) ปรับตัวเขากับผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกันได 

  5) คนพบซ่ึงขอบกพรองตาง ๆ ของตนเอง เพ่ือท่ีจะไดทําการปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ เหลา

นั้นกอนสําเร็จการศึกษา 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 เม่ือนักศึกษาผานประสบการณการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาตองผานการประเมินผลการเรียนรูตาม

หัวขอดังตอไปนี ้

4.1.1 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) นักศึกษาท่ีผาน

ประสบการณการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตองมีคุณสมบัติและความสามารถดังนี้ดังนี้ 

PLO 1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับสุขภาพมนุษย 

PLO 2 ตรวจสอบ เฝาระวังประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 
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PLO 3 ปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพมนุษย 

PLO 4 ควบคุมและอํานวยการการปฏิบัติงานทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

PLO 5 ออกแบบกระบวนการ และใหคําปรึกษา เพ่ือปองกันและลดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผล

ตอสุขภาพ 

PLO 6 สื่อสารความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

PLO 7 มีภาวะผูนําและคุณธรรมจริยธรรม 

 4.1.2 ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของนักศึกษาอนามัย

ส่ิงแวดลอม 

 4.1.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  1) มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา 

  2) รักษาสิทธิ์ของตนเอง เคารพสิทธิ์ผูอ่ืน และกฎระเบียบของสังคม มีสํานึกสาธารณะ 

  3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.1.2.2  ดานความรู 

  1) มีความรูหลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธกันในศาสตร 

  2) มีความรอบรูและทันตอความกาวหนาทางวิชาการในศาสตร 

4.1.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

  1) สามารถคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจและประเมินขอมูลจากหลักฐานได 

  2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบแบบองครวม มีเหตุผล ความคิดสรางสรรค 

  3) ประยุกตใชขอมูลเพ่ือแกไขปญหาท่ีเผชิญไดอยางเหมาะสม 

4.1.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน 

  1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

  2) มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานเปนทีมเพ่ือผลงานท่ีมีคุณภาพ 

  3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

4.1.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

  2) สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควารวบรวมวิเคราะหขอมูล และเลือกใช

รูปแบบของการนําเสนออยางเหมาะสม 

4.1.2.6 ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  1) ตรวจสอบเฝาระวังและประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

  2) ควบคุมและอํานวยการการปฏิบัติงานทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

  3) ออกแบบกระบวนการและใหคําปรึกษาเพ่ือปองกันและลดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ

สุขภาพ 
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 4.2 ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 ปการศึกษาท่ี 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 จัดเต็มเวลารวมภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห ในภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 ของปการศึกษาท่ี 4 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 5.1 คําอธิบายโดยยอ  

 วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจทฤษฏีและหลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดลอม

ประกอบดวยการกําหนดปญหาวัตถุประสงคและสมมติฐาน การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด 

การออกแบบวิธีการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการ

จัดทําโครงการวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพ่ือทําโครงการอนามัยสิ่งแวดลอมพรอมกับติดตออาจารยท่ี

ปรึกษา 

  5.1.2 สืบคนขอมูลจัดทําโครงรางวิจัย 

  5.1.3 การออกแบบวิธีการวิจัยเครื่องมือในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลและแปลผล 

  5.1.4 จัดทําโครงรางการวิจัย 

  5.1.5 นําเสนอโครงรางวิจัยตอคณาจารยในหลักสูตร 

  5.1.6 ดําเนินการวิจัย 

  5.1.7 วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการวิจัย 

  5.1.8 นําเสนอผลการศึกษาตอคณาจารยในหลักสูตร 

  5.1.9 ปรับแก และสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตออาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูประสาน

รายวิชาโครงการอนามัยสิ่งแวดลอม 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  5.2.1 นักศึกษาสามารถประยุกตความรูและทักษะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยใชความรูทาง

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการสรางโจทยวิจัยได นักศึกษาสามารถเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูท่ีเก่ียวของ 

จากแหลงขอมูลสารสนเทศท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและนําไปวิเคราะหวาง

แผนการทําการวิจัยได 

  5.2.2 นักศึกษามีความรูและทักษะดานการวางแผนการดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การ

นําเสนอผลงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

  5.2.3 นักศึกษามีทักษะดานการจัดเตรียมสื่อเพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 

  5.2.4 นักศึกษามีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธการติดตอสื่อสารกับบุคคล และหนวยงานท่ีมีสวน

เก่ียวของกับโครงการวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและ

มีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี ้

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1. มีความรูในศาสตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ

อยูในเกณฑดี สามารถคิดวิเคราะห ประยุกตใช 

เลือกตัดสินใจ และอํานวยการเพ่ือการปฏิบัติงาน

ทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมกับ

การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูง  

1) การเรียนการสอนในทฤษฎี ปฏิบัติ การเรียนรูดวยตนเอง การฝก

ปฏิบัติงาน ท้ังการเรียนรูในหองเรียน และนอกหองเรียน อาทิ สถาน

ประกอบการ ชุมชน โดยใชรูปแบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2) สงเสริมและจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหสอดคลองกับ 21st 

Century Skills/ Critical Thinking and Problem Solving/ Creativity 

and Innovation โดยนําความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมา

ออกแบบกิจกรรม โดยเฉพาะความตองการของนักศึกษาและผูใชบัณฑิต

เปนสําคัญ 

2. มีทักษะของการเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะในการ

แกปญหา ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา 

1) การมอบหมายงานท่ีตองคนควาดวยตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถเกิด

ความคิดสรางสรรคใหม ๆ จากพ้ืนฐานความรูท่ีมีอยูเดิม 

2) การมอบหมายงานเปนกลุมในรายวิชา  

3) สงเสริมและจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหสอดคลองกับ 21st 

Century Skills / Lifelong learning/ Collaboration, Teamwork and 

Leadership โดยนําความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมาออกแบบ

กิจกรรม โดยเฉพาะความตองการของนักศึกษาและผูใชบัณฑิตเปนสําคัญ 

3.  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ท้ั ง ภ า ษ า ไ ท ย 

ภาษาอังกฤษ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบคนและจัด ทําสื่อ ได เหมาะสมกับ

สถานการณอยางมีประสิทธิภาพ 

1) การสอดแทรกในทุกรายวิชาในหัวขอท่ีเ ก่ียวของกับจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2) สงเสริมและจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหสอดคลองกับ 21st 

Century Skills/  Communications, Information, and Media 

Literacy โดยนําความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมาออกแบบกิจกรรม 

โดยเฉพาะความตองการของนักศึกษาและผูใชบัณฑิตเปนสําคัญ 

4. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ ทําหนาท่ี

เปนพลเมืองดี รับผดิชอบตอตนเอง วิชาชีพ และ

สังคม 

1) การสอดแทรกในทุกรายวิชาในหัวขอท่ีเ ก่ียวของกับจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2) สงเสริมและจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหสอดคลองกับ 21st 

Century Skills/  Design Thinking Skills/  Entrepreneurial โ ดย นํ า

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมาออกแบบกิจกรรม โดยเฉพาะ

ความตองการของนักศึกษาและผูใชบัณฑิตเปนสําคัญ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ดาน มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

เปนคนท่ีสมบูรณท้ัง

รางกายและจิตใจ มี

คุณธรรม ความกลา

หาญทางจริยธรรม 

และเปนพลเมืองท่ีดี 

 

1) มีความเขาใจในความเปน

มนุษยท้ังของตนเองและ

ผูอ่ืน 

2) มีความรับผดิชอบ มีวินัย 

ซื่อสัตย ตรงเวลา 

3) มีสํานึกสาธารณะ และมี

ความเปนพลเมืองท่ีด ี

 

1) พฤติกรรมการเขาเรยีน และการสง

รายงานตามขอบเขตของงานและการตรง

ตอเวลา 

2) การมีสวนรวมในช้ันเรียนและกิจกรรม 

3) การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวม

ในการอภิปราย 

4) การนําเสนอโครงงาน 

5) ประเมินจากผลงานสรางสรรครวมกัน

ของนักศึกษา 

6) ประเมินจากการมสีวนรวมในการ

เรียนรูและการทํางาน 

7) ประเมนิจากการสังเกตพฤติกรรมและ

การสะทอนคดิ (Reflection) ผานการ

บันทึกการเรียนรู (Journal Reflection) 

8) ดูพฤติกรรมในการเขาเรยีนความ

รับผิดชอบท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม 

1) บรรยาย 

2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

3) อภิปรายประกอบสื่อ 

4) อภิปรายกลุมยอย 

5) การเรยีนรูผานโครงงาน 

6) กิจกรรมกลุม (Group 

Process) 

7) การจัดการความรู 

(Knowledge Management) 

8) การแลกเปลีย่นเรยีนรู

(Knowledge Sharing) 

9) สุนทรียสนทนา (Dial) 

10) การเรียนรูผานการทํางาน

กลุมโดยใช Project-based 

Learning 

11) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

12) การเขาเรียน การตรงตอ

เวลาในการสงงาน 

2. ความรู  

มีความรอบรูใน

ศาสตรตาง ๆ เพ่ือ

การดําเนินชีวิตใน

สังคม 

 

1) มีความรูในศาสตรของ

รายวิชา  

2) สามารถเช่ือมโยงศาสตร

ตาง ๆ เขากับการดําเนิน

ชีวิต  

3) แสวงหาความรูตลอดชีวิต 

 

1) การสอบปรนัยและอัตนัย 

2) การประเมินผลรายงานกลุมและ

รายงานยอย 

3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

4) ประเมินผลเน้ือหา การสอบอัตนัยและ

ปรนัย 

5) การประเมินผลงานและการสรางสรรค

ผลงาน 

6) ประเมินกระบวนการเรียนรู และการมี

สวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 

7) การนําเสนองาน 

8) การมีสวนรวมในช้ันเรียน และกิจกรรม 

9) การโตตอบ ถกเถียงและการมสีวนรวม

ในการอภิปราย 

1) บรรยาย 

2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

3) อภิปรายประกอบสื่อ 

4) อภิปรายกลุมยอย 

5) วิทยากรพิเศษ 

6) นิทรรศการทางศิลปะแขนง

ตาง ๆ  

7) การใชสื่อประกอบการเรียนรู

ท่ีหลากหลาย 

8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

9) การอภิปรายกลุม 

10) การทํางานในช้ันเรียน 
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ดาน มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

สามารถคิดอยางเปน

ระบบ มี

วิจารณญาณ และมี

เหตุผล 

 

1) สามารถคนหาขอเท็จจริง 

ทําความเขาใจ และประเมิน

ขอมูลจากหลักฐานได 

2) สามารถคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบแบบองครวม มี

เหตุผล ความคิดสรางสรรค

และจินตนาการ 

 3) ประยุกตใชขอมูลเพ่ือ

พัฒนาองคความรูใหม 

 

1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 

2) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงาน

ยอย 

3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

4) การประเมินผลงานและสรางสรรค

ผลงาน 

5) การประเมินกระบวนการเรียนรู และการ

มีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 

6) การนําเสนองาน(Presentation) 

1) บรรยาย 

2) ยกตัวอยางการศึกษา 

3) อภิปรายรายกลุมยอย 

4) กิจกรรมกลุม (Group 

Process) 

5) วิเคราะหกรณีศึกษา (Case 

Study) 

6) การเรียนรูผานการทํางานกลุม

โดยใช Project-Based Learning 

ในการสรางสรรคงานศลิปะรวมกัน 

7) อภิปรายประกอบสื่อ 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

นําความรูไปใชใน

การดําเนินชีวิตและ

ดํารงตนอยูในสังคม

ไดอยางเหมาะสม 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

และรูบทบาทของตนเองในกลุม

ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

2) ทํางานกลุมอยางเต็ม

ความสามารถเพ่ือผลงานท่ีมี

คุณภาพ  

3) วางแผนและรับผิดชอบใน

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 

1) การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมใน

การอภิปราย 

2) การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 

1) อภิปรายกลุม 

2) ทํารายงานกลุม 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สามารถสื่อสาร  ใช

สถิติ/คณิตศาสตร

เพ่ือทําความเขาใจ

ขอมูล และใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศได 

 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทย

และภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเลือกใช

รูปแบบท่ีเหมาะสม 

2) สามารถเลือกประยุกตใช

เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

3) มีทักษะพ้ืนฐานและ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ติดตอสื่อสาร การนําเสนอ 

การสืบคนขอมูล เพ่ือการ

แสวงหาความรูอยางตอเน่ือง

อยางรูเทาทัน 

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Evaluation) 

2) ประเมินจากการสังเกตในการนําเสนอ

งาน 

3) ประเมินความสามารถจากการใชสื่อใน

การนําเสนอ 

4) การประเมินรายงาน/ช้ินงาน 

1) เรียนรูดวยตนเอง (Self-

directed Learning) โดยกําหนด

แหลงคนควาในสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2) นําเสนอผลงานผานสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) การเรียนรูผานการทํางานกลุม

โดยใช Project-Based Learning 

ในการสรางสรรคงานศิลปะ

รวมกัน 

4) การมอบหมายการทํารายงาน

กลุม และรายงานเดี่ยว 

5) การแนะนําแหลงขอมูล

เบ้ืองตน 

6) การสอนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา 

  2) รักษาสิทธิ์ของตนเอง เคารพสิทธิ์ผูอ่ืน และกฎระเบียบของสังคม มีสํานึกสาธารณะ 

  3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ดานความรู 

  1) มีความรูหลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธกันในศาสตร 

  2) มีความรอบรูและทันตอความกาวหนาทางวิชาการในศาสตร 

3. ดานทักษะทางปญญา 

  1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลจากหลักฐานได 

  2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบแบบองครวม มีเหตุผล ความคิดสรางสรรค 

  3) ประยุกตใชขอมูลเพ่ือแกไขปญหาท่ีเผชิญไดอยางเหมาะสม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน 

  1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

  2) มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานเปนทีมเพ่ือผลงานท่ีมีคุณภาพ 

  3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

  2) สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควารวบรวมวิเคราะหขอมูล และเลือกใช

รูปแบบของการนําเสนออยางเหมาะสม 

6. ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  1) ตรวจสอบเฝาระวังและประเมินปจจัยสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

  2) ควบคุมและอํานวยการการปฏิบัติงานทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

  3) ออกแบบกระบวนการและใหคําปรึกษา เพ่ือปองกันและลดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ

สุขภาพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู (PLOs) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

PLO 1 วิ เคราะหความสัม พันธ

ระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ

มนุษย 

- การสอบขอเขียนแบบอัตนัตและปรนัย 

- การสอบปฏิบัติการ 

- การสอบปากเปลา 

- การประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

- การประเมินการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  

- การประเมินความสามารถในการ

สื่อสารผลงานท่ีไดรับมอบหมาย และ

การออกแบบสื่อในการนําเสนอ 

- การประเมินการปฏิบัติงานท่ีไดรบั

มอบหมาย 

- การประเมินแฟมสะสมงาน  

- การประเมินกระบวนการคิด วิเคราะห

จากการอภิปรายในงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินผลโครงรางการวิจัยและ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

- การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและ

ทักษะ1 

- การเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวย

ตนเอง2 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด3 

 

PLO 2 ตรวจสอบ เฝาระวัง ประเมิน

ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอ

สุขภาพมนุษย 

- การสอบขอเขียนแบบอัตนัตและปรนัย 

- การสอบปฏิบัติการ 

- การสอบปากเปลา 

- การประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

- การประเมินการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  

- การประเมินความสามารถในการ

สื่อสารผลงานท่ีไดรับมอบหมาย และ

การออกแบบสื่อในการนําเสนอ 

- การประเมินการปฏิบัติงานท่ีไดรบั

มอบหมาย 

- การประเมินแฟมสะสมงาน  

- การประเมินกระบวนการคิด วิเคราะห

จากการอภิปรายในงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินผลโครงรางการวิจัยและ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

- การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและ

ทักษะ1 

- การเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวย

ตนเอง2 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด3 

 

PLO 3 ปองกันและควบคุมปจจัย

เสี่ยงตอสุขภาพมนุษย 

- การสอบขอเขียนแบบอัตนัตและปรนัย 

- การสอบปฏิบัติการ 

- การสอบปากเปลา 

- การประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

- การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและ

ทักษะ1 

- การเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวย

ตนเอง2 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด3 

72 

 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แล้ว เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 2564



มาตรฐานผลการเรียนรู (PLOs) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

- การประเมินการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  

- การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย และการ

ออกแบบสื่อในการนําเสนอ 

- การประเมินการปฏิบัติงานท่ีไดรบั

มอบหมาย 

- การประเมินแฟมสะสมงาน  

- การประเมินกระบวนการคิด วิเคราะห

จากการอภิปรายในงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินผลโครงรางการวิจัยและรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ 

 

PLO 4 ควบคุมและอํานวยการการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ด า น อ น า มั ย

สิ่งแวดลอม 

- การสอบขอเขียนแบบอัตนัตและปรนัย 

- การสอบปฏิบัติการ 

- การสอบปากเปลา 

- การประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

- การประเมินการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  

- การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย และการ

ออกแบบสื่อในการนําเสนอ 

- การประเมินการปฏิบัติงานท่ีไดรบั

มอบหมาย 

- การประเมินแฟมสะสมงาน  

- การประเมินกระบวนการคิด วิเคราะห

จากการอภิปรายในงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินผลโครงรางการวิจัยและรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ 

- การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและ

ทักษะ1 

- การเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวย

ตนเอง2 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด3 

 

PLO 5 ออกแบบกระบวนการ และ

ใหคําปรึกษา เ พ่ือปองกันและลด

ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 

- การสอบขอเขียนแบบอัตนัตและปรนัย 

- การสอบปฏิบัติการ 

- การสอบปากเปลา 

- การประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

- การประเมินการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  

- การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย และการ

ออกแบบสื่อในการนําเสนอ 

- การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและ

ทักษะ1 

- การเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวย

ตนเอง2 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด3 
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มาตรฐานผลการเรียนรู (PLOs) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

- การประเมินการปฏิบัติงานท่ีไดรบั

มอบหมาย 

- การประเมินแฟมสะสมงาน  

- การประเมินกระบวนการคิด วิเคราะห

จากการอภิปรายในงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินผลโครงรางการวิจัยและรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ 

PLO 6 สื่อสารความเสีย่งดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม 

- การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

และในกิจกรรมการเรยีนตาง ๆ  

- ความตรงเวลาในการเขาช้ันเรียน การสง

งานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย  

- ไมมีความประพฤติอันเสื่อมเสียช่ือเสียง

ตลอดเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร 

- การเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวย

ตนเอง2 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด3 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยม4 

PLO 7 มีภาวะผูนําและคณุธรรม

จริยธรรม 

- การสงัเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

และในกิจกรรมการเรยีนตาง ๆ  

- ความตรงเวลาในการเขาช้ันเรียน การสง

งานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย  

- ไมมีความประพฤติอันเสื่อมเสียช่ือเสียง

ตลอดเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร 

- การเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวย

ตนเอง2 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด3 

- การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยม4 

1กลยุทธการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ 
1. การจัดการเรียนรูแบบบรรยาย (Lecture Method) 

2. การจัดการเรียนรูแบบอภิปราย (Discussion Method) 

3. การจัดการเรียนรูโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (Small 

Group Discussion) 

4. การจัดการเรียนรูแบบสาธิต (Demonstration Method) 

5. การจัดการเรียนรูแบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Method) 

6. การจัดการเรียนรูโดยใชการแสดงละคร (Dramatization) 

7. การจัดการเรียนรูแบบสถานการณจําลอง (Simulation) 

8. การจัดการเรียนรูโดยใชเกม (Game) 

9. การจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ (Process) 

10. การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม (Group Process) 

11. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

12. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT (Team Games 

Tournaments) 

13. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค JIGSAW 

14. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integration) 

15. การจัดการเรียนรูแบบ STORYLINE 

16. การจัดการเรียนรูแบบชี้แนะ (Direct Instruction) 
2กลยุทธการสอนเพ่ือการเรียนรูโดยแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1. การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรม(Programmed 

Instruction) 

2. การจดัการเรียนรูโดยใชบทเรียนโมดูล (Instructional Module) 

3. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Method) 

4. การจัดการเรียนรูโดยการไปทัศนศึกษา (Field Trip) 

5. การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ  

 
 

 

 

 

 

3 กลยุทธการสอนเพ่ือการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
1. การจัดการเรียนรูแบบอุปนยั (Inductive Method) 

2. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย (Deductive Method) 

3. การจัดการเรียนรูแบบคนพบ (Discovery Method) 

4. การจัดการเรียนรูแบบทดลอง (Experimental Method) 

5. การจัดการเรียนรูแบบแกปญหา (Problem Solving Method) 
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6. การจัดการเรียนรูแบบแกปญหาโดยใชสารสนเทศ (Information 

Problem-Solving Approach) 

7. การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม (Question Method) 

8. การจัดการเรียนรูแบบ KWL (Know-Want-Learned) 

9. การจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Case Study Method) 

10. การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรค (Creative Teaching) 

11. การจัดการเรียนรูแบบระดมสมอง (Brainstroming Method) 

12. การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรู (Constructivism) 

13. การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) 

14. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม (Groub 

Investigation Method) 

15. การจัดการเรียนรูแบบจัดกรอบมโนทัศน (Concept Mapping 

Techinique) 

16. การจัดการเรียนรูโดยใชผังความรูแบบว ี(Knowledge Vee 

Diagramming) 

17. การจัดการเรียนรูแบบการพยากรณ (Forecast or Prediction 

Method) 

18. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี / ส่ิงพิมพ  

19. การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงวิทยากรในชุมชน  

20. การจัดการเรียนรูโดยใชแบบเรียนสําเร็จรูป 

21. การจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

22. การจัดการเรียนรูโดยใชเว็บชวยสอน  

23. การจัดการเรียนรูโดยการสรางแผนผังความคิด  
4 กลยุทธการสอนเพ่ือการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยม 
1. การจดัการเรียนรูโดยใชคานิยมใหกระจาง 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสรางนิสัย 

3. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาจริยธรรม 

4. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

5. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณ 

6. การจัดการเรียนรูโดยใชนิทาน 

7. การจัดการเรียนรูแบบซักคาน
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป/กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน/รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

ตัวเลขการสื่อสาร การรู

สารสนเทศและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. กลุมวิชาภาษา                

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารรวมสมัย                

GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด                

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการ

เขียน 

               

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา                

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ                

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ                

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก                

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบ

วิพากษ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

ตัวเลขการสื่อสาร การรู

สารสนเทศและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจยั                 

GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลก

รอน 

               

GEN64-143 เทคโนโลยสีารสนเทศและปญญาประดิษฐ                

4. กลุมวิชาสหศาสตร                

GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ                

GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1                

GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2                

GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมยั                
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

ตัวเลขการสื่อสาร การรู

สารสนเทศและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

6. ทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1.กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                  

- วิทยาศาสตร                  

BIO61-101 หลักชีววิทยา 1                  

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                  

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                  

CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน                  

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                  

CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน                  

CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห                  

CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห                  

OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข                   

PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1                  

PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป                  

- คณิตศาสตร                  

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร                  

- สาธารณสุขศาสตร                  

CPH64-101 การสาธารณสุขพ้ืนฐาน                  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

ตัวเลขการสื่อสาร การรู

สารสนเทศและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

6. ทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน                  

ENH64-111 อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน                  

ENH64-211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดลอม                  

OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย                  

ENH64-212 ชีวสถิติ                  

ENH64-213 การจัดการระบบสุขภาพและสิ่งแวดลอม                  

ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค                  

ENH64-411 เศรษฐศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม                  

ENH64-312 การพัฒนาอนามัยสิง่แวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน                  

2. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยส่ิงแวดลอม                  

ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร                  

ENH64-222 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค                  

ENH64-223 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม                  

ENH64-321 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                  

ENH64-322 การจัดหานํ้าสะอาด                  

ENH64-323 การจัดการสุขาภิบาลสถานท่ีบริการสาธารณะ                  

ENH64-324 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม                  

ENH64-325 การจัดการนํ้าเสีย                  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

ตัวเลขการสื่อสาร การรู

สารสนเทศและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

6. ทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

ENH64-326การจัดการคณุภาพอากาศ                  

ENH64-327 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  

ENH64-328 การวิเคราะหความเสีย่งทางอนามัยสิ่งแวดลอม                  

ENH64-329 ระเบียบวิธีวิจัยและโครงงานอนามัยสิ่งแวดลอม                  

ENH64-421 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ                  

ENH64-422 การจัดการเหตุรําคาญ                  

ENH64-423ระบบการจดัการสิ่งแวดลอม                  

3. กลุมวิชาสหกิจศึกษา                  

ENH64-390 เตรียมสหกิจ                  

ENH64-491 สหกิจศึกษา 1                  

ENH64-492 สหกิจศึกษา 2                  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

ตัวเลขการสื่อสาร การรู

สารสนเทศและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 

6. ทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

ENH64-361 โรคจากสิ่งแวดลอม                   

ENH64-362 อนามัยสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว                   

ENH64-363 ภาษาอังกฤษในงานอนามัยสิ่งแวดลอม                   

ENH64-364 ระบบควบคุมมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม                   

ENH64-365 ระบบควบคุมมลพิษนํ้าในอุตสาหกรรม                   

ENH64-366 ระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม                   

ENH64-367 โภชนาการตามชวงวัย                   

ENH64-368 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม 

                  

ENH64-369 การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัย

พิบัติ 
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4. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)  

ลําดับที ่ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1 GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2* 2 0 4      Un  

2 GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย 3 2 2 5 Un     Un  

3 GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2* 2 0 4      Un  

4 GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 0 4 Un     Un  

5 GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรบัการฟงและการพูด 2 2 0 4 Un     Un  

6 GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรบัการอานและการเขียน 2 2 0 4 Un     Un  

7 GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4 4 0 8      Un  

8 GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ           3 3 0 6 Un     Un  

9 GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           3 3 0 6 Un     Un  

10 GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3 3 0 6 Un      Un 

11 GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธคีิดแบบวิพากษ 3 3 0 6 Un      Un 

12 GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวธิีวิจัย 3 2 2 5  Un     Un 

13 GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3 2 2 5  Un     Un 

14 GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3 3 0 6 Un     Un Un 

15 GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3 2 2 5      Un Un 

16 GEN64-152 กฬีาและการออกกาํลังกาย 1 2 1 2 3 Un       

17 GEN64-153 กฬีาและการออกกาํลังกาย 2 2 1 2 3 Un       

18 GEN64-154 เทคนคิการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2 2 0 4      Un Un 

19 BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 4 4 0 8 Un      Ap 
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ลําดับที ่ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

20 BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 0 3 2  Un     Un 

21 CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 0 3 2  Un     Un 

22 CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4 4 0 8 Un      Un 

23 CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 0 3 2  Un     Un 

24 CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2 2 0 4  Un     Un 

25 CHM61-241 หลักเคมีวเิคราะห 4 4 0 8  Un     Un 

26 CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 1 0 3 2  Un     Un 

27 OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข  3 3 0 6 Un      Un 

28 PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 0 3 2  Un     Un 

29 PHY61-106 ฟสิกสทั่วไป 4 4 0 8  Un     Un 

30 MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรบัสาธารณสุขศาสตร 4 4 0 8  Ap     Un 

31 CPH64-101 การสาธารณสุขพ้ืนฐาน 2 2 0 4 Un Un     Un 

32 ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน 2 2 0 4 Un  Un    Ap 

33 OCC61-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 2 2 0 4 Un  Un    Ap 

34 ENH64-211จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับงานอนามัย

ส่ิงแวดลอม 

4 3 3 8 Ap An Ap   Ap Ap 

35 OCC64-201กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 4 3 3 8 Un      An 

36 ENH64-212 ชีวสถิติ 4 4 0 8 Un An    An Ap 

37 ENH64-213 การจัดการระบบสุขภาพและส่ิงแวดลอม 2 2 0 4 An   Ap   Ev 

38 ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค 4 4 0 8 An An An   Ap Ap 
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ลําดับที ่ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

39 ENH64-411 เศรษฐศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอม 2 2 0 4  Ap Ap  Ap Ap Ev 

40 ENH64-312 การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมชุมชนอยาง

ย่ังยืน 

4 2 6 7 Ap An   Cr Cr Ev 

41 ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร 4 3 3 8 Ap An  An An Ap Ap 

42 ENH64-222 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค 2 2 0 4 An Un  Ap Ap Un Ap 

43 ENH64-223 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอนามัยส่ิงแวดลอม 2 0 6 3 Ap Un Un Un Un  Ap 

44 ENH64-321 กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 3 3 0 6   Ap An An  Ev 

45 ENH64-322 การจัดหาน้ําสะอาด 4 3 3 8 Ap An An Ap  Ap Ap 

46 ENH64-323 การจัดการสุขาภิบาลสถานที่บริการสาธารณะ 2 2 0 4 Un Un  Ap An  Ap 

47 ENH64-324 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 4 3 3 8 Ev Ev An   Ap Ev 

48 ENH64-325 การจัดการน้ําเสีย 4 3 3 8  An Ap Ev Ev Ap An 

49 ENH64-326การจัดการคุณภาพอากาศ 4 3 3 8 An An Ap   An An 

50 ENH64-327 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 4 3 3 8  An  Ev Ev Ap An 

51 ENH64-328 การวิเคราะหความเสี่ยงทางอนามัยสิ่งแวดลอม 2 2 0 4  Ap Ap An Ap Ev An 

52 ENH64-329 ระเบียบวิธีวิจัยและโครงการอนามัยส่ิงแวดลอม 4 3 3 8  Ev  Ap Cr Ev Ev 

53 ENH64-421 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 4 3 3 8  Ev  Cr Cr Cr Ev 

54 ENH64-422 การจัดการเหตุรําคาญ 4 3 3 8  Ev Cr Ev Cr Ev Ev 

55 ENH64-423ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 2 2 0 4   Cr Cr Cr  Ev 

56 ENH64-390 เตรียมสหกิจ 1 0 2        Un 

57 ENH64-491 สหกิจศึกษา 1 8 0 40 0 Ap Cr Cr Cr Cr Cr Cr 
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ลําดับที ่ รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

58 ENH64-492 สหกิจศึกษา 2 8 0 40 0 Ap Cr Cr Cr Cr Cr Cr 

59 ENH64-361 โรคจากส่ิงแวดลอม 2 2 0 4 Ev  An    Un 

60 ENH64-362 อนามัยส่ิงแวดลอมแหลงทองเที่ยว 2 2 0 4    An   Ap 

61 ENH64-363 ภาษาอังกฤษในงานอนามัยส่ิงแวดลอม 2 2 0 4      Ap Un 

62 ENH64-364ระบบควบคุมมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม 4 4 0 8  Ap An  Ap Ap  

63 ENH64-365ระบบควบคุมมลพิษน้ําในอุตสาหกรรม 4 4 0 8  Ap An  Ap Ap  

64 ENH64-366ระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 4 4 0 8  Ap An  Ap Ap  

65 ENH64-367โภชนาการตามชวงวัย 2 2 0 4 Ap An     Ap 

66 ENH64-368 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

มาตรการทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

2 2 0 4 Ap An An   Ap Ap 

67 ENH64-369 การจัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมในภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

2 2 0 4 Ap An An An An Ev Ap 

หมายเหตุ ใหระบุเปนระดับดังน้ี  

 Un : Understanding  Ap : Applying  An : Analyzing   Ev : Evaluating  Cr : Creating 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีทําการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นป (Year Learning Outcomes, YLOs) 

 หลักสูตรฯ จัดระบบและกลไก การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นปหลังจากนักศึกษา

ทุกคนจบภาคการศึกษาท่ี 3 ในแตละชั้นป  ตามผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นป ดังนี้  

 

ช้ันปท่ี ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายช้ันป (Year Learning Outcomes, YLOs) 

1 อธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับสุขภาพมนุษย 

2 วางแผนดําเนินการตรวจสอบและเฝาระวังปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

3 เสนอแนวทางการปองกัน ควบคุม แกไขปญหาทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

4 ออกแบบกระบวนการและอํานวยการปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

 2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาระดับหลักสูตร 

  นักศึกษาทุกคนจะผานกระบวนการทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam) ของ

หลักสูตร ไดแก การทดสอบความสามารถทางวิชาการ ในชั้นปท่ี 4 เพ่ือความพรอมสําหรับการเปนบัณฑิตตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

     1) การตรวจสอบจากผูใชบัณฑิตโดยการสัมภาษณ/ สงแบบสอบถาม/ สัมมนาเพ่ือประเมินความพึง

พอใจตอผูสําเร็จการศึกษา 

     2) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษาในดานระยะเวลาของการได

งาน ความเห็นตอความรูท่ีไดรับ ความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาในการประกอบอาชีพ 

     3) การประเมินจากสถานศึกษาท่ีบัณฑิตเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป  

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 อาจารยใหมทุกคนเขาปฐมนิเทศตามท่ีมหาวิทยาลัย และสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรกําหนด โดย

ประกอบดวยเนื้อหาหลัก 

1.1.1 บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัย ไดแก การสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความรูความ

เขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1.2 มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ ขอปฏิบัติทางวินัย สิทธิประโยชนของอาจารยและ

กฎระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 ปรัชญาและนโยบาย วิสัยทัศน คานิยมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสํานักวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

1.1.4 นโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการในพันธกิจตาง ๆ ของสํานักวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

ในสวนของหลักสูตร จะมีการแนะนําอาจารยใหมใหไดรับทราบถึงประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

จุดประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน การบริหารการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูและสรางเสริมประสบการณ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรร

งบประมาณรายปท้ังในสวนบุคคล และงบประมาณการพัฒนาอาจารยท่ีจัดสรรใหสํานักวิชา เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพดานวิชาการ ดังนี้      

  1.2.1 ดานการศึกษาตอ 

 1.2.2 การพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญ โดยการประชุม ฝกอบรม ดูงานวิชาการ 

 1.2.3 การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการใน

ระดับนานาชาติ 

 1.2.4 ทักษะการจัดการเรียน การสอน การออกขอสอบและการประเมินผล 

 1.3 สํานักวิชาฯ มอบหมายอาจารยท่ีมีประสบการณเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

 1.3.1 ใหคําแนะนําและปรึกษาเพ่ือการเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยและการดํารง

ตนในสังคมของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 1.3.2 ใหคําแนะนําและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการนิเทศการฝก

ประสบการณและปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 1.3.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
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2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 อาจารยใหมทุกคนตองเขารวมการประชุม สัมมนาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดย

มหาวิทยาลัยไดนํากรอบของ UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) เปนกรอบ

ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2.1.2 อาจารยใหมตองเขารับการอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรม

ทางการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดแก Problem - Based 

Learning (PBL), Community-Based Learning เปนตน 

2.1.3 หลักสูตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการประเมินผลการเรียนการสอนประจําป/

ภาคการศึกษา โดยเนนมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรท่ี

เก่ียวของในสาขาวิชาตามรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) รวมถึงขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ

สภาวิชาชีพ 

2.1.4 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวาง

ผูบริหาร ผูสอน และผูเรียน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรเขาประชุม อบรม ศึกษาดูงานหรือฝกปฏิบัติทางวิชาการท่ีเก่ียวของ

กับวิชาชีพอยางนอยคนละ 1 ครั้งตอปการศึกษา 

2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการ

การวิจัย และการบริการวิชาการในการเรียนการสอน 

2.2.3 สํานักวิชาและมหาวิทยาลัยมีขอกําหนดเรื่องภาระงาน เพ่ือใหอาจารยผลิตผลงาน

วิชาการดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

2.2.4 สนับสนุนใหมีการขอทุนทําวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2.5 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องอาจารยพิเศษ และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือใหคณาจารยและนักศึกษาไดเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2562 (Walailak University Quality Assurance 

: WUQA) 

  

2. บัณฑิต 

 การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (มคอ.2) ครอบคลุมผลการเรียนรู

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) และ

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) อยางนอย 6 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ รวมถึงการ

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีผานระบบ

ออนไลนของมหาวิทยาลัย ไดแก ระบบโควตา ระบบรับตรง และระบบ Admission รวมถึงระบบอ่ืน ๆ ท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการกําหนดแผนรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

(ปการศึกษา 2564-2568) จํานวนปละ 70 คน  

 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 มีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาระบุในคูมืออาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและ

อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม โดยมีการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี การจัดทํา

แผนกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา โดยกําหนดเปนนโยบายและสนับสนนุงบประมาณใหหลักสตูรใน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะใน

การใชชีวิตในสังคมเหมาะสมและเพียงพอ หลักสูตรและสํานักวิชามีการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษโดย

ในระดับวิชาศึกษาท่ัวไปจะมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 6 วิชา และในสวนของหลักสูตรเองการจัดการเรียน

การสอนจะใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษเปนหลัก โดยกระบวนการดังกลาวนี้มีระบบการกํากับติดตามท้ังใน

ระดับหลักสูตรและระดับสํานักวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า และมีปญหาในการใชชีวิต

ในมหาวิทยาลัย 
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 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 ผลจากการใชระบบในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในหัวขอ 3.2 จะทําใหนักศึกษาของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม เกิดการเรียนรูท่ีควบคูไปกับการ

ปฏิบัติจริง มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ คิดสรางสรรค มีศาสตรและศิลปในการ

สื่อสารและบริหารจัดการ รูเทาทันสื่อและสารสนเทศ มีทักษะดานภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) เปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมในการ

ทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ และเปนท่ีตองการสําหรับผูใชบัณฑิต 

 

4. อาจารย 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

 การบริหารอาจารยและพัฒนาอาจารยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนในดานความโปรงใส 

ความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวม และความเทาเทียมของคณาจารยในหลักสูตร มีการมอบหมาย

ภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจนในภารกิจหลัก ไดแก การเรียนการสอน การวิจัยและ

การบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการสงเสริมพัฒนาอาจารยโดยการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรเพ่ือใหทุกคนไดมีเปาหมายในการพัฒนาตนเองทางวิชาการและดาน

สมรรถนะตาง ๆ 

4.1.1การรับอาจารยใหม 

 มีการรับสมัครและคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ โดยการพิจารณาอัตรากําลังและคุณสมบัติโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และสงใหคณะกรรมการ

ประจําสํานักวิชาฯ กลั่นกรองใหความเห็นชอบ กอนสงใหสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ดําเนินการรับสมัคร 

โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

  4.1.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และการทบทวนหลักสูตร 

- กอนเริ่มภาคการศึกษาทุกครั้ง คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะรวมกันวาง

แผนการบริหารจัดการรายวิชา โดยสํานักวิชาจัดใหมีขอกําหนดในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือเปนแนวทางใหอาจารยไดดําเนินตาม 

- ทุกสิ้นภาคการศึกษา คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะดําเนินการทบทวน

ปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน 

- ผูเรียนมีสวนในการประเมินอาจารยเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการสอนของอาจารย 

- อาจารยมีสวนรวมในการประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตร 

- อาจารยใหความรวมมือ เสนอความคิดเห็น และใหขอมูลท่ีเปนความจริง เพ่ือการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร 
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 4.2 คุณภาพอาจารย 

 คณาจารยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ของตนเอง สะทอนออกมาในผลงานทางวิชาการตอเนื่อง สามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดตาม

แผนพัฒนาบุคลากร และมีการพัฒนาคุณวุฒิเพ่ือรองรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 อาจารยในหลักสูตรฯ คงอยูปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามอัตรากําลังของอาจารย

เม่ือเทียบจํานวนนักศึกษา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ออกแบบตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มุงเนนการตอบสนองการผลิตบัณฑิตตามการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก ในบริบทท่ีเก่ียวของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร 3 หมวดหลัก

ไดแก หมวดศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับสมรรถนะ

ตามกรอบวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนวิชาชีพควบคุมในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สอดคลองกับแนวทางของการผลิตบัณฑิตพันธุใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปนผูมีสมรรถนะเรื่องการ

คิดเชิงวิพากษ การมีความสามารถทางดิจิตัล การเปนผูประกอบการ เปนตน 

 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีระบบกลไก

การวางระบบผูสอน เริ่มตั้งแตการวางแผนอัตรากําลังตามกรอบภาระงานของเนื้อหาสาระรายวิชาตามกลุม

วิชาชีพหลัก มีการกําหนดคุณสมบัติของอัตรากําลัง และการสรรหาอาจารยตามความเชี่ยวชาญตรงตามกลุม

วิชาชีพ มีการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาของปการศึกษา โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ และการเกลี่ยภาระ

งานสอนใหเหมาะสมและตามเกณฑมาตรฐานภาระงานข้ันต่ํา หากตองการอาจารยพิเศษ/ วิทยากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางหลักสูตรจะมีระบบและกลไกการพิจารณาคุณสมบัติอาจารยพิเศษ/วิทยากร ผานท่ี

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เสนอแกคณะกรรมการประจําสํานักวิชาตามลําดับ 

 5.3 การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ใชระบบการ

ประเมินผู เรียนตามผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 6 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง

ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู
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ตามผลการเรียนรูท่ีปรากฏใน มคอ.2 และมีกระบวนการสอบวัดมาตรฐานการเรียนรูกอนสําเร็จการศึกษา 

(Comprehensive Exam) 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีระบบการบริหารงบประมาณในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแบบรวม

ศูนย คือ งานบริการกลาง ทําหนาท่ีใหบริการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ผานศูนยตาง ๆ ท่ี

สําคัญ ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ประสานความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผาน

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 ศูนยบรรณสารฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน ประกอบไปดวย หนังสือภาษาไทยจํานวน 13,483 รายการ หนังสือภาษาตางประเทศจํานวน 9,972 

รายการ วารสารภาษาไทยจํานวน 29 รายการ วารสารภาษาตางประเทศจํานวน 2 รายการ ขอมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจํานวน 6 รายการ ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสจํานวน 7 รายการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสนับสนุนครุภัณฑและหองปฏิบัติการสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของหลักสูตร ปจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

อนามัยสิ่งแวดลอม ไดรับการจัดสรรหองปฏิบัติการ จํานวน 4 หองปฏิบัติการ ไดแก หองปฏิบัติการอนามัย

สิ่งแวดลอม 1 หองปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม 2 หองปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดลอม และหองปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจัดระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนรูใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร LAB 1 – 3 มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรรวม 313 เครื่อง 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ ทําการสํารวจและวิเคราะหความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

โดยจัดใหมีการมีสวนรวมของอาจารยผูสอน นักศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตร ฯ และจัดทําแผนความ

ตองการทรัพยากรเพ่ือใชในการเรียนเพ่ิมเติม ผานสํานักวิชาฯ เพ่ือประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรยีนรู 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการ

เรียนรู ท้ังจากความคิดเห็นตอระบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา อาจารยผูสอน และบุคคลากรสาย

สนับสนุนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

91 

สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แล้ว เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 2564



 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอมใชการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2562 (Walailak University Quality Assurance : WUQA) รวมกับการกําหนด

ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ี สกอ. กําหนด โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังนี้ 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปท่ี 

1 2 3 4 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ

สอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง   

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

    X 

13. อ่ืน ๆ ระบุ ...      

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 10 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตาม

เปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวม

ในแตละป 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร กําหนดใหมีการ

ประเมินกลยุทธการสอนรายวิชาทุกวิชา ดังนี้ 

1.1.1 อาจารยผูประสานรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์และกระบวนการประเมินผลการเรียนรูตาม  

ผลลพัธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLO) 

1.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์และกระบวนการประเมินผลการเรียนรูตาม

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) และผลการเรียนรูรายดาน ท้ัง 6 ดาน 

(6 Domains of Learning) ต้ังแตการประเมินกลยุทธการสอนท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 และผลการประเมินกล

ยุทธการสอนหลังการสอนเสร็จสิ้นใน มคอ.5 

 1.1.3 อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกันและ/หรือตางรายวิชา รวมใหความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกลยุทธการสอนในการประชุมพิจารณาเตรียมความพรอมในแตละภาค

การศึกษาโดยใชขอมูลจาก มคอ.5 

 1.1.4 นักศึกษาแตละคนแสดงความคิดเห็นตอกลยุทธการสอนท่ีใชในแตละรายวิชาผานระบบการ

ประเมินความคิดเห็นการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย หรือชองทางอ่ืนท่ีหลักสูตรกําหนด 

 1.1.5จัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมใหคณาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการใชกลยุทธการสอน

ระหวางกันหลังการจัดทํา มคอ.7 โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของหลักสูตรประจําปการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 1.2.1 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการสอนของอาจารยทุกคนในทุกรายวิชา เม่ือสิ้นสุดการเรียนการ

สอนในแตละภาคการศึกษาในระบบการประเมินความคิดเห็นการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย 

 1.2.2 อาจารยประเมินตนเองในการรายงานผลการเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษา 

 1.2.3 มีการประเมินทักษะการใชกลยุทธการสอนตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 ของอาจารยผูสอนในชั้นเรียน

โดยคณะกรรมการท่ีหลักสูตรกําหนดและคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เม่ือสิ้นป

การศึกษา 

 2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําวิจัยประเมินผลหลักสูตรเม่ือดําเนินการใชหลักสูตรครบ 4 ป 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 หลักสูตรจัด ทําการประเ มิน คุณภาพการ ศึกษาระดับหลักสูตร ท่ี ระบุ ไว ในหมวด 7 ขอ  7                         

โดยคณะกรรมการประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอยหรือตามท่ีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2562 (Walailak University Quality 

Assurance : WUQA) กําหนด 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรพิจารณารายงานผลประเมินหลักสูตร วิเคราะห

ประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาคณาจารยเพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร และ

แผนกลยุทธการปรับการเรยีนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

 

5. การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม นําผลสัมฤทธิ์หรือขอเสนอแนะจากการจัดการ

เรียนการสอนเม่ือสิ้นปการศึกษาจากท้ังนักศึกษา คณาจารย ผูใชบัณฑิต อาจารยพิเศษ รวมถึงขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทงานอนามัยสิ่งแวดลอมในประเด็นท่ีเก่ียวของท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ินมา

ใชเปนขอมูลนําเขาสําหรับการวางแผนและดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป และเม่ือครบรอบการปรับปรุง

หลักสูตร จะมีกระบวนการประเมินผลการใชหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเหมาะกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนไป 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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1. เปรียบเทียบช่ือหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอมหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอมหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564 

การเปลี่ยนแปลง 

1. ช่ือหลักสูตร     

(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science in Environmental Health 

2. ช่ือปริญญา     

(ภาษาไทย) ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

                     ช่ือยอ : วท.บ. (อนามัยสิง่แวดลอม) 

(ภาษาอังกฤษ)   ช่ือเต็ม : Bachelor of Science ( Environmental Health) 

                     ช่ือยอ : B.Sc. ( Environmental Health) 

1. ช่ือหลักสูตร     

(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science in Environmental Health 

2. ช่ือปริญญา     

(ภาษาไทย) ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

                     ช่ือยอ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

(ภาษาอังกฤษ)   ช่ือเต็ม : Bachelor of Science ( Environmental Health) 

                     ช่ือยอ : B.Sc. ( Environmental Health) 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

2. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 การเปลี่ยนแปลง 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2562)  (40 หนวยกิต) 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2564)  (40 หนวยกิต)  

1) กลุมวิชาภาษา  20 หนวยกิต 1) กลุมวิชาภาษา  19 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงลดหนวยกิต 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  8 หนวยกิต 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงลดหนวยกิต 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  8  หนวยกิต 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  6  หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงลดหนวยกิต 

4) กลุมวิชาบูรณาการ  4* หนวยกิต 

*ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

4) กลุมวิชาสหศาสตร 9 หนวยกิต 

 

มีการเปลี่ยนแปลงจํานวน

หนวยกิตและกลุมวิชาภายใน 

5) กลุมวิชาสารสนเทศ  4* หนวยกิต 

*ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 ยกเลิกกลุมวิชา นําไปรวมกับ

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 การเปลี่ยนแปลง 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 139 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 126 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงจํานวน

หนวยกิตและกลุมวิชาภายใน 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 40 หนวยกิต 

 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 60 หนวยกิต 

    - วิทยาศาสตร 26 หนวยกิต 

    - คณิตศาสตร 4 หนวยกิต 

    - สาธารณสุขศาสตร 30 หนวยกิต 

มีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบ

รวมกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ

สาธารณสุขและกลุมวิชา

สาธารณสุขเขาดวยกัน 

2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 40 หนวยกิต ไมม ี

3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามยัสิ่งแวดลอม 50 หนวยกิต 2) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามยัสิ่งแวดลอม 49 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงลดจาํนวน

หนวยกิตลง 

4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 9 หนวยกิต 3) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 17 หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมจํานวน

หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี8 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หนวยกิต  

1. กลุมวิชาภาษา 20 หนวยกิต 1. กลุมวิชาภาษา 19 หนวยกิต ลดหนวยกิต 

GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย 

Thai for Contemporary Communication 

4(2-4-6) GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย 

Thai for Contemporary Communication 

3(2-2-5) ลดหนวยกิต 

GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills 

2(2-0-4) GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills 

2(2-0-4) ไมมี 

GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ 

Academic Listening and Speaking 

2(2-0-4) GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด  

English Listening and Speaking 

2(2-0-4) ปรับชื่อวิชา 

GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Listening and Writing 

2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  

English Reading and Writing 

2(2-0-4) ปรับชื่อวิชา 

   GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 

English Conversation Skills 

4(4-0-8) เพ่ิมรายวิชา 

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 

English for Academic Communication 

4(4-0-8) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 

English for Academic Communication  

3(3-0-6) ลดหนวยกิต 

GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

English Presentation in Sciences and Technology 

3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 

English for Presentation  

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและการส่ือสาร 

English for Media and Communication 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกิต 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต ลดหนวยกิต 

GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 

Thai Civilization and Global Citizen 

4(3-2-7) GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 

Thai Civilization and Global Citizen 

3(3-0-6) ลดหนวยกิต 

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 

Philosophy, Ethics and Critical Thinking 

4(3-2-7) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 

Philosophy, Ethics and Critical Thinking 

3(3-0-6) ลดหนวยกิต 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 8 หนวยกิต 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต ลดหนวยกิต 

GEN61-151 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 

Knowledge Inquiry and Research Methods 

4(2-4-6) GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 

Knowledge Inquiry and Research Methods 

3(2-2-5) ลดหนวยกิต 

GEN61-152 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 

Environmental Conservation and Global Warming 

4(2-4-6) GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 

Environmental Conservation and Global 

Warming 

3(2-2-5) ลดหนวยกิต 

   GEN64-142 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 

Information Technology and Artificial 

Intelligence 

* รายวิชาไมนับหนวยกิต 

3(3-0-6)* เพ่ิมวิชา  

4. กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกติ 4. กลุมวิชาสหศาสตร 9 หนวยกิต  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 

GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 

Innovation and Entrepreneurship 

4(2-4-6) GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 

Innovation and Entrepreneurship 

3(2-2-5) ลดหนวยกิต 

   GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 

Sports and Exercise 1 

2(1-2-3) เพ่ิมวิชา 

   GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 

Sports and Exercise 2 

2(1-2-3) เพ่ิมวิชา 

   GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 

Technique Communication in Contemporary 

World 

2(2-0-4) เพ่ิมวิชา 

5. กลุมวิชาสารสนเทศ 4 หนวยกิต   

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Information Technology in Digital Era 

4(2-4-6)      ยกเลิกกลุมวิชา นําไปรวมกับกลุม

วิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  139 หนวยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ  126 หนวยกิต  

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 40 หนวยกิต 1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 60 หนวยกิต  

1.1) วิทยาศาสตร  26 หนวยกิต 1.1) วิทยาศาสตร 26 หนวยกิต  

BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 

Principle of Biology 1 

4(4-0-8) BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 

Principle of Biology 1 

4(4-0-8) ไมมี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

Principle of Biology 1Laboratory 

1(0-3-2) BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

Principle of Biology 1Laboratory 

1(0-3-2) ไมมี 

CHM61-103 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐาน 

Basic Chemitry laboratory 

1(0-3-2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

Basic Chemistry laboratory 

1(0-3-2) ไมมี 

CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 

Fundamental Chemistry 

4(4-0-8) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 

Fundamental Chemistry 

4(4-0-8) ไมมี 

CHM61-110 ปฏบัิติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

Organic Chemistry laboratory 

1(0-3-2) CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

Organic Chemistry laboratory 

1(0-3-2) ไมมี 

CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

Fundamental Organic Chemistry 

2(2-0-4) CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

Fundamental Organic Chemistry 

2(2-0-4) ไมมี 

CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 

4(4-0-8) CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 

4(4-0-8) ไมมี 

CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) ไมมี 

PHY61-102 

 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 

Physics Laboratory I 

1(0-3-2) PHY61-102 

 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 

Physics Laboratory I 

1(0-3-2) ไมมี 

PHY61-106 

 

ฟสิกสท่ัวไป 

General Physics 

4(4-0-8) PHY61-106 

 

ฟสิกสท่ัวไป 

General Physics 

4(4-0-8) ไมมี 
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OCC62-201 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 

Biochemistry in Public Health 

3(3-0-6) OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 

Biochemistry in Public Health 

3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 

 

1.2) คณิตศาสตร 4 หนวยกิต  1.2) คณิตศาสตร 4 หนวยกิต   

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Basic Mathematics 

0(0-0-4) MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Basic Mathematics 

0(0-0-4) ไมมี 

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร 

Mathematics for Public Health Sciences 

4(4-0-8) MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร 

Mathematics for Public Health Sciences 

4(4-0-8) ไมมี 

1.3) พ้ืนฐานสาธารณสุข 10 หนวยกิต   1.3) สาธารณสุขศาสตร 30 หนวยกิต   

OCC62-212 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 

Human Anatomy and Physiology 

4(3-3-8) OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย  

Human Anatomy and Physiology 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา 

ENH62-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 

Microbiology and Parasitology in Public Health 

4(3-3-8) ENH64-211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับงานอนามัยส่ิงแวดลอม  

Microbiology and Parasitology in 

Environmental Health 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชาและคําอธิบายให

เนนงานอนามัยส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

ENH62-202 สถิติเบ้ืองตนสําหรับสาธารณสุข 2(2-0-4)    ไมเปดรายวิชา เน้ือหาไปรวมกับ

วิชา ชีวสถิติ 

2) วิชาชีพสาธารณสุข 40 หนวยกิต ยุบรวมเปน กลุม 1.3) สาธารณสุขศาสตร 30 หนวยกิต   

PHP62-111 การสาธารณสุขชุมชน 

Community Public Health 

2(2-0-4) CPH64-101 การสาธารณสุขชุมชนพ้ืนฐาน  

Introduction to Public Health 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชาชื่อวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 
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ENH62-111 อนามัยส่ิงแวดลอม 

Environmental Health 

4(4-0-8) ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน  

Introduction to Environmental Health 

2(2-0-4.) เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบาย

รายวิชาและลดจํานวนหนวยกิต 

OCC62-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety 

4(4-0-8) OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน  

Introduction to Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบาย

รายวิชาและลดจํานวนหนวยกิต 

ENH62-311 ชีวสถิติ                  

Biostatistics 

2(2-0-4) ENH64-212 ชีวสถิติ  

Biostatistics 

4(4-0-8) เปล่ียนรหัสวิชา บูรณาการเน้ือหา

กับรายวิชาสถิติเบ้ืองตนฯ และปรับ

เพ่ิมหนวยกิต 

PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

Health Education and Behavioral Sciences 

4(3-3-8)    ไมเปดรายวิชา 

OCC62-313 ระบาดวิทยา 

Epidemiology 

4(4-0-8) ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค  

Epidemiology and Principle of Disease 

Control 

4(4-0-8) เปล่ียนรหัสวิชา บูรณาการเน้ือหา

กับรายวิชาการปองกันและควบคุม

โรค 

ENH62-311 เศรษฐศาสตรสุขภาพขั้นแนะนํา 

Introduction to Health Economics 

2(2-0-4) ENH64-411 เศรษฐศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอม  

Health and Environmental Economics 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชาเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

PHP62-335 การบริหารงานสาธารณสุข 

Public Health Administration 

2(2-0-4)    ไมเปดรายวิชา เน้ือหาอยูในรายวิชา

ใหม การจัดการระบบสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอม 
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ENH62-411 การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน

Sustainable Community Environmental Health 

Development 

4(1-6-5) ENH64-312 การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน  

Sustainable Community Environmental 

Health Development 

4(1-6-5) เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

ENH62-313 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

Research Methodology in Environmental Health 

2(2-0-4)    เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบาย

รายวิชา บูรณาการกับรายวิชา

โครงการอนามัยส่ิงแวดลอมและ

ปรับเพ่ิมหนวยกิต และยายไปอยู  

2) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัย

ส่ิงแวดลอม 

PHP62-325 กฎหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร 

Health Law and Forensic Medicine 

2(2-0-4) 

 

   ไมเปดรายวิชา เน้ือหาถูกไปบูรณา

การกับรายวิชากฎหมายสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

PHP62-323 การปองกันและควบคุมโรค 

Disease Control and Prevention 

4(4-0-8)    ไมเปดรายวิชาเน้ือหาถูกไปบูรณา

การกับรายวิชาระบาดวิทยาและการ

ปองกันควบคุมโรค 

PHP62-331 การตรวจประเมินและบําบัดโรคเบ้ืองตน 1 

Health Assessment and Basic Therapeutic 

4(4-0-8)    ไมเปดรายวิชา 

   ENH64-213 การจัดการระบบสุขภาพและส่ิงแวดลอม  

Environmental and Health System 

Management 

2(2-0-4) รายวิชาใหม  
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3) กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยส่ิงแวดลอม 50 หนวยกิต 2) กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยส่ิงแวดลอม 49 หนวยกิต  

ENH62-222 การปองกันและควบคุมสัตวพาหะนําโรค 

Vector Prevention and Control 

2(2-0-4) ENH64-222 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค  

Vector Prevention and Control 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

ENH62-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร 

Food Sanitation and Safety 

4(3-3-8) ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร   

Food Sanitation and Safety 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา 

ENH62-323 การจัดหานํ้าสะอาด 

Water Supply Management 

3(2-3-6) ENH64-322 การจัดหานํ้าสะอาด  

Clean Water Supply 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชามี

การบูรณาการการวิเคราะหคุณภาพ

นํ้าและนํ้าเสียเดิม 

ENH62-321 กฎหมายในงานอนามัยส่ิงแวดลอมและการบังคับใช 

Environmental Health Law and Enforcement 

2(2-0-4) ENH64-321 กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

Public Health and  Environmental Law 

3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา บูรณาการกับ

เน้ือหารายวิชากฎหมายสุขภาพและ

นิติเวชศาสตร และเพ่ิมหนวยกิต 

ENH62-328 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

Air Pollution and Control 

4(3-3-8) ENH64-326 การจัดการคุณภาพอากาศ  

Air Quality Management 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา และคําอธิบาย

รายวิชา 

ENH62-324 พิษวิทยาส่ิงแวดลอมและการประเมินความเส่ียงทาง

สุขภาพ 

Environmental Toxicology and Health Risk 

Assessment 

4(3-3-8) ENH64-324 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม  

Environmental Toxicology 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 
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ENH62-322 การวิเคราะหคุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย 

Water and Wastewater Analysis 

4(3-3-8)    ไมเปดรายวิชา เน้ือหาไปอยูใน

รายวิชาการจัดหานํ้าสะอาดและการ

จัดการนํ้าเสียและส่ิงปฏิกูล 

ENH62-423 การระงับและควบคุมเหตุรําคาญ 

Nuisance Abatement and Control 

3(2-3-6) ENH64-422 การจัดการเหตุรําคาญ  

Nuisance Management 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา 

และเพ่ิมหนวยกติ  

ENH62-326 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย 

Wastewater Treatment Technology 

4(3-3-8) ENH64-325 การจัดการนํ้าเสีย  

Wastewater Management 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา และคําอธิบาย

รายวิชามีการบูรณาการการ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าและนํ้าเสียเดิม 

ENH62-325 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

Solid Waste and Excreta Management 

Technology 

4(3-3-8) ENH64-327 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  

Solid Wastes and Excreta Management 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา และคําอธิบาย

รายวิชา 

   ENH64-328 การวิเคราะหความเส่ียงทางอนามัยส่ิงแวดลอม 

Risk Analysis for Environmental Health 

2(2-0-4) เปนรายวิชาใหม 

ENH62-421 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

Environmental and Health Impact Assessment 

4(3-3-8) ENH64-421 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  

Environmental and Health Impact Assessment 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ENH62-422 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

Environmental and Safety Management Systems  

2(2-0-4) ENH64-423 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  

Environmental Management Systems 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ENH62-424 โครงการอนามัยส่ิงแวดลอม 

Environmental Health Project 

3(0-9-5)    ยุบรวมกับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
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ENH62-327 การจัดการกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย

Industrial and Hazardous Waste Management 

3(3-0-6)    ไมเปดรายวิชา โดยใหเน้ือหาไป

รวมอยูกับรายวิชา ENH62-423 

ENH62-425 การจัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัย

พิบัติ  

Environmental Health Management in 

Emergencies and Disasters 

2(2-0-4)    ไปเปดเปนเลือกเสรี 

ENH62-367 อนามัยส่ิงแวดลอมแหลงทองเท่ียว 

Environmental Health in Tourism Destination 

2(2-0-4)    เปล่ียนไปอยูในกลุมวิชาเลือกเสรี 

   ENH64-223 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอนามัยส่ิงแวดลอม  2(0-6-3) รายวิชาใหม 

   ENH64-323 การจัดการสุขาภิบาลสถานท่ีบริการสาธารณะ  

Public Places Sanitation Management 

2(2-0-4) รายวิชาใหม 

   ENH64-329 ระเบียบวิธีวิจัยและโครงงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

Research Methodology and Environmental 

Health Project 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบาย

รายวิชา บูรณาการกับรายวิชา

โครงการอนามัยส่ิงแวดลอมและ

ปรับเพ่ิมหนวยกิต (ยายมาจาก 

1.3) กลุมวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร) 

4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 9 หนวยกิต  3) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 17 หนวยกิต  

ENH62-390 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

1(0-2-4) ENH64-390 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

1(0-2-4) เปล่ียนรหัสวิชา 
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ENH62-491 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

8(0-40-0) ENH64-491 สหกิจศึกษา 1 

Cooperative Education 1 

8(0-40-0) เปล่ียนรหัสวิชา 

ENH62-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 

Professional Skill Practice 

8(0-40-0)    ไมเปดรายวิชา 

   ENH64-492 สหกิจศึกษา 2 

Cooperative Education 2 

8(0-40-0) รายวิชาใหม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต  

ENH62-361 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 

Noise and Vibration Pollution Control Technology 

2(2-0-4)    ไมเปดรายวิชา 

ENH62-362 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางดาน

อนามัยส่ิงแวดลอม 

Climate Change and Environmental Health 

Measures 

2(2-0-4) ENH64-368 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการ

ทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

Climate Change and Environmental Health 

Measures 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

ENH62-363 ภาษาอังกฤษและการส่ือสารในงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

English and Communication in Environmental 

Health 

2(2-0-4) ENH64-363  ภาษาอังกฤษในงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

English for Environmental Health Profession 

2(2-0-4) เปล่ียนจากกลุมรายวิชาเลือกเสรีไป

อยูกลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา

อนามัยส่ิงแวดลอม 

ENH62-364 การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

Small Business Management in Environmental 

Health 

2(2-0-4)    ไมเปดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 

ENH62-365 พ้ืนฐานวิศวกรรมสําหรับงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

Basic engineering for Environmental health 

2(2-0-4)    ไมเปดรายวิชา 

ENH62-366 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

Infectious Waste Management 

2(2-0-4)    ไมเปดรายวิชา เน้ือหาไปอยูใน

รายวิชาการจัดการมูลฝอยและของเสีย

อันตราย 

ENH62-368 โภชนาการตามชวงวัย 2(2-0-4) ENH64-367 โภชนาการตามชวงวัย  

Nutrition for Different Ages 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

   ENH64-361 โรคจากส่ิงแวดลอม  

EnvironmentalDiseases 

2(2-0-4) รายวิชาใหม 

   ENH64-362 อนามัยส่ิงแวดลอมแหลงทองเท่ียว  

Environmental Health in Tourism Destination 

2(2-0-4) ปรับเน้ือหาจาก รายวิชาบังคับเดิม 

อนามัยส่ิงแวดลอมแหลงทองเท่ียว 

   ENH64-364 ระบบควบคุมมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม  

Air Pollution Control System for Industries 

4(4-0-8) รายวิชาใหม 

   ENH64-365 ระบบควบคุมมลพิษนํ้าในอุตสาหกรรม  

Industrial Wastewater Treatment and 

Management 

4(4-0-8) รายวิชาใหม 

   ENH64-366 ระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

Industrial Waste Management 

4(4-0-8) รายวิชาใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน 

   ENH64-369 การจัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและ

ภัยพิบัติ 

Environmental Health Management in 

Emergencies and Disasters 

2(2-0-4) ปรับจากวิชาบังคับ 
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ภาคผนวก ข   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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รองศาสตราจารย ดร.ศศิธร  ธนะภพ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075672756 

  075672705 

tsasitho@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบาดวิทยา (นานาชาติ)/ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ศ. 2546-2551 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกบริหารสาธารณสุข/ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2539-2541 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)/

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2524-2538 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจํา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมและเทคโนโลย ี 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

พ.ศ.2559-ปจจุบัน 

อาจารยประจํา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

พ.ศ. 2557–2559 

อาจารยประจํา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  

สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

พ.ศ. 2552-2557 

อาจารยประจํา สาขาสาธารณสุขศาสตร  

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2542-2552 

พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศิริราช พ.ศ. 2538-2539 
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3. ความเช่ียวชาญ 

1) เศรษฐศาสตรสาธารณสุข: การคลังสาธารณสุข Case-mix system การวิเคราะหประเมินผล

โครงการทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

2) ระบาดวิทยาเชิงนโยบายและการจัดการ 

3) การบริหารสาธารณสุข การวิจัยประเมินผลโครงการสุขภาพ การจัดการอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิ  

4. ประสบการณการสอน    

  มี                    ไมมี 

ช่ือ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  

สํานักสาธารณสุข

ศาสตร  

หลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรมหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข  

(ระดับปริญญาโท)  

พ.ศ. 2550-

2559  

ภาวะผูนําทางการสาธารณสุข 

(ระดับปริญญาโท) 

พ.ศ. 2558-

2559 

การจัดการระบบสุขภาพ  

(ระดับปริญญาโท) 

พ.ศ. 2557-

2558 

การวางแผนและประเมินผล

โครงการสาธารณสุข  

(ระดับปริญญาโท) 

พ.ศ. 2557-

2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

ระบาดวิทยาและชีวสถิติ  

(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2552-

2557 

ระบาดวิทยาและหลักการควบคุม

โรค (ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2552-

2560 

การบริหารจัดการดานสุขภาพ 

(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2552-

2560 

ชุมชนกับสุขภาวะ  

(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2552-

2560 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  

1) ฟารอน หัตถประดิษฐ, สุปรีชา แกวสวัสด์ิ และศศิธร ธนะภพ. (2562). ความตองการหลักประกันสุขภาพ

ของแรงงานขามชาติ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28, 41-50 

2) สุกัญญา เค่ียมการ, จันจิรา มหาบุญ*, จํานงค ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ. การเขาถึงบริการสุขภาพของ

แรงงานไทยนอกระบบ อําเภอทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช. FullProceeding นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ การประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติครั้งท่ี 16 วันท่ี 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 

3) สุทธิยา แกลวกลา, ศศิธร ธนะภพ*, อโนมา สันติวรกุล.ความตองการบริการกายภาพบําบัดของ

ผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช. FullProceeding นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ

สาธารณสุขวิจัย ครั้งท่ี 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

4) ชุติมา สารพงษ, ศศิธร ธนะภพ*, อุดมศักดิ์ แซโงว. ตนทุนคลินิกบริการโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช. FullProceeding นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ

ระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งท่ี 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

5) พรศิริ ไพทอง, ศศิธร ธนะภพ*, พันธชัย รัตนสุวรรณ. วัฒนธรรมองคกรปลอดภัยในโรงพยาบาล : 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธานี. FullProceeding นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ

ระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งท่ี 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

6) อังคณา ภิโสรมย, ศศิธร ธนะภพ*. (2561). การรับรูการเปนองคแหงการเรียนรูของบุคลากร

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดชุมพร. วารสารสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาบูรพา. 13(2). 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ตอบรับรอการตีพิมพ 

7) อังคณา ภิโสรมย, ศศิธร ธนะภพ*, กฤตยติวัฒน ฉัตรทอง. (2560). ความรู เจตคติ และการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดชุมพร. วารสารความปลอดภัยและ

สุขภาพ. 10(36): 53-65. 

8) จาตุรัตน นาสม, ศศิธร ธนะภพ*, พัฒนศักดิ์ คํามณีจันทร, เพียงจันทร เศวตศรีสกุล. (2559). ระบบ

บริการรักษาพยาบาลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 9(34): 46-58. 

9) พนมวัลณ แกวหีด, ศศิธร ธนะภพ*, ยุทธนา สุทธิธนากร. (2559). การบริหารโครงการดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว ตําบลทาข้ึน   อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 11(2): 1-11. 

10) สุภาวิดา พริกเล็ก, จํานงค ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, นุจรีย แซจิว, อุดมศักดิ์ แซโงว. (2560). ความรู 

ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานอุตสาหกรรมผลิตยาง

ธรรมชาติ พ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 10(35): 21-35. 

11) ศศิธร ธนะภพ*, รพีพร ขวัญเชื้อ. (2558). ความจําเปนในการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของ

ผูปวยโรคเรื้อรังระยะทาย: กรณีศึกษาเครือขายบริการปฐมภูมิแหงหนึ่ง. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย

บูรพา. 10(2): 13-25. 

12) จํานงค ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, อุไรวรรณ หมัดอาดัม. (2558). ผลของโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาตอ

การลดการสัมผัสสารตะก่ัวของชางหมันในอูตอเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย

บูรพา .10(2): 77-88. 

* ผูนิพนธประสานงาน 
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5.2 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน   

1)  ศศิธร ธนะภพ. (2560). เอกสารคําสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรสขุภาพข้ันแนะนํา. วลยัลักษณ, 136 หนา 

6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

รางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2560 มอบโดย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560 

รางวัลเชิดชู ดานการบริหารวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 โครงการสงเสริมความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน      

จ.นครศรีธรรมราช มอบโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือวันท่ี 29/03/2560 

2560 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075-972745 

075-672705 

warit.ja@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Doctor of Philosophy Environmental Science/ Wageningen 

University (Netherlands) 

พ.ศ.2545-2549 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2538-2541 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีการเกษตร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2534-2538 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

 ผูชวยศาสตราจารย – สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2554 – ปจจุบัน 

 อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2542 - 2553 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1) การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน/ทองถ่ิน 

2) การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 

3) การปองกันมลพิษ 

 

4. ประสบการณการสอน 

  มี                    ไมมี 

 

ช่ือสถาบัน 

การศึกษา 

คณะ/สํานักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 
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มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  

สํานักสาธารณสุข

ศาสตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ, มลพิษอากาศและการ

ควบคุมการจัดการและควบคุมเหตุ

รําคาญ, การตรวจวัดสิ่งแวดลอมใน

อุตสาหกรรม,เทคโนโลยีสะอาดและ

การปองกันมลพิษ, อนามัย

สิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา, สัมมนา

ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม, โครงงาน

อนามัยสิ่งแวดลอม, สหกิจศึกษา  

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน  

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  

สํานักสาธารณสุข

ศาสตร  

หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต 

 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554-ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย  

 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร มลพิษอุตสาหกรรม,สิ่งแวดลอมและ

สุขภาพและปรับสภาพน้ําใชน้ําท้ิง  

พ.ศ.2542-2553 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจยั  

      1) ศิริอุมา เจาะจิตต,วาริท เจาะจิตต, ปนัดดา พิบูลย, ภาณุพงศ เลี่ยมสวาง และ อรุณลักษณ กาญจน

พิทักษ. (2562). การประยุกตใชน้ําอิเล็กโทรไลตแบบกรดเพ่ือฆาเชื้อโรค ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

น้ําประปา. วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 47(3) :520-528. 

      2) วาริท เจาะจิตต, ธนวิทย กุลรัตนรักษ, ศิริอุมา เจาะจิตต. (2562). การประเมินกาซเรือนกระจกในวัฏ

จักรชีวิตไกแปรรูปแชแข็ง. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.1(9) :1-10.  

3) Kanokwan Saswattecha, Carolien Kroeze, Warit Jawjit and Lars Hein.2017. Improving 

environmental sustainability of Thai palm oil production in 2050. Journal of Cleaner 

Production, 147: 572-588 

4) Kanokwan Saswattecha, Carolien Kroeze, Warit Jawjit, Lars Hein. 2016. Optionstor educe 

environmental impacts of palmoil production inThailand.  Journal of Cleaner Production, 

137(20): 370-393 

5)  Jawjit W, Pavansant P, Kroeze C.  2 0 15 .  Evaluation Environmental Performance of 

Concentrated Latex Productionin Thailand. .Journal of Cleaner Production. 98: 84-91. 
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6)  Kanokwan Saswattecha, Melissa Cuevas Romero, Lars Hein, Warit Jawjit, Carolien 

Kroeze. 2015. Non-CO2 greenhousegas emissions from palmoil production inThailand. ,Journal 

of Integrative Environmental Sciences.12(1): 67-85 

7) Saswattecha K, Kroeze C, Jawjit W, Hein L. 2015. Assessing the environmental impact 

of palmoil produced inThailand. Journal of Cleaner Production. 100: 150-169 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขสาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075-672767 

075-672705 

bsiriuma@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2547-2555 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2542–2544 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2539-2542 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2535-2539 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน – องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

 อาจารยประจํา – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2542–ปจจุบัน 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1) การบําบัดน้ําเสีย 

2) การวิเคราะหน้ําและจัดการคุณภาพน้ํา 

3) การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม 

 

4. ประสบการณการสอน 

  มี                    ไมมี 
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ช่ือ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานัก

วิชา/ภาควิชา 

สาขาวิชา/

หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

สํานักวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร  

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

มลพิษอากาศและการควบคุม, พิษวิทยา

สิ่งแวดลอม, สัมมนาปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม, 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ, อนามัยสิ่งแวดลอม

ข้ันแนะนํา, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, 

เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, 

เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย, มลพิษ

อากาศและการควบคุม, การจัดการและควบคุม

เหตุรําคาญ, เทคโนโลยีการประปา, การวิเคราะห

น้ําและน้ําเสีย, เทคโนโลยีสะอาด, การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, โครงงานอนามัย

สิ่งแวดลอม, สหกิจศึกษา  

พ.ศ. 2542-ปจจุบัน 

 

หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต 

 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย พ.ศ.2555-2557 

มหาวิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา 

คณะ

สาธารณสุข

ศาสตร 

หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต  

สาขาวิชาการ

บริหารสาธารณสุข 

 อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย พ.ศ.2556 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจยั  

1) ศิริอุมา เจาะจิตต, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ขจีพรรณ บุญญานุวงศ และ ซอบารียะ เจะเลาะ. (2562) การ

ประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดลอมและปจจัยสวนบุคคลตอความชุกของสัตวและแมลงนําโรคในหอพัก

นักศึกษา. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.27(6) :1118-1131.  

2) ศิริอุมา เจาะจิตต,วาริท เจาะจิตต, ปนัดดา พิบูลย, ภาณุพงศ เลี่ยมสวาง และ อรุณลักษณ กาญจนพิทักษ. 

(2562). การประยุกตใชน้ําอิเล็กโทรไลตแบบกรดเพ่ือฆาเชื้อโรค ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา. 

วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 47(3) :520-528. 
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3 )  Wiyada Kwanhian, Supabhorn Yimthiang, Siriuma Jawjit, Junjira Mahaboon, Udomratana 

Vattanasit, Phiman Thirarattanasunthon. (2019) .  Hematological Indices of Pesticide Exposure 

Rice Farmers in Southern Thailand. Kesmas: National Public Health. 14(1) :38-44. 

4) Chooseel Bunsuwansakul, Tooba Mahboob, Kruawan Hounkong, Sawanya Laohaprapanon, 

Sukhuma Chitapornpan, Siriuma Jawjit, Atipat Yasiri, Sahapat Barusrux, Kingkan Bunluepuech, 

Nongyao Sawangjaroen, Cristina C.  Salibay, Chalermpon Kaewjai, Maria de Lourdes Pereira, 

Veeranoot Nissapatorn. (2019). Acanthamoeba in Southeast Asia – Overview and Challenges. 

Korean J Parasitol.5(4): 341-357. 

5) วาริท เจาะจิตต, ธนวิทย กุลรัตนรักษ, ศิริอุมา เจาะจิตต. (2562). การประเมินกาซเรือนกระจกในวัฏจักร

ชีวิตไกแปรรูปแชแข็ง. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.1(9) :1-10.  

6) สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง, ศิริอุมา เจาะจิตต, วิยดา กวานเหียน, จันจิรา มหาบุญ, มัตติกา ยงประเดิม และ ดลรวี 

แวเยง. (2562). การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ ความรูและทัศนคติเก่ียวกับ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของชาวนาใช

สารเคมีและ ชาวนาปลอดสารเคมี.วารสารวิชาการสาธารณสุข.28(1) :66-75. 

7) ศิริอุมา เจาะจิตต, ปนัดดา พิบูลย, น้ําเพชร หม่ืนราช และ อโณทัย เก้ือกูล. การประเมินความเสี่ยงในการ

รับสัมผัสฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมโครเมตร ระหวางชุมชนท่ีอยูใกลและไกลโรงโมหิน จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 2562. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 27(2):336-348. 

8) ปนัดดา พิบูลย, ศิริอุมา เจาะจิตต, พัชรินทร บุญเก้ือ, ธิดารัตน สุขสวัสด์ิ. (2561). การจัดการซาก

ผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามหลักการ ICT Ecodesign ของนักศึกษามหาวิทยาลัย.วารสาร

วิทยาศาสตรบูรพา.23(2): 1044-1058. 

9) ปนัดดา พิบูลย และ ศิริอุมา เจาะจิตต. คุณภาพน้ําจากระบบการเก็บกักน้ําฝนจากหลังคาในตําบลถํ้าใหญ 

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2561). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย)ี.10(20):34-45. 

10 ศิริอุมา เจาะจิตต, อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง, วิยดา กวานเหียน, จันจิรา มหาบุญ, พิมาน   ธี

ระรัตนสุนทร และ ปนัดดา พิบูลย. (2560). การเปรียบเทียบความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผูปลุก

ขาว และปริมาณ สารกําจดจัดศัตรูพืชตกคาง ในสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารความปลอดภัย

และสุขภาพ. 10(37): 10 -20. 

11) พิมาน ธีระรัตนสุนทร , สาโรจน เพชรมณี, วิยดา กวานเหียน, สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง, ศิริอุมา เจาะจิตต. 

(2558). การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสมัผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ในเกษตรกรผูปลูกสมโอ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.วารสารวิชาการสาธารณสุข

ชุมชน.1(1):46. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรา คงปราณ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075672758 

075672705 

jira.ko@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Doctor of Global 

Environmental Studies 

Environmental Management/ Kyoto 

University, Japan 

 พ.ศ. 2554-2557 

Master of Science Environmental Engineering and 

Management/ AsianInstitute of Technology 

(AIT) 

 พ.ศ.2552-2554 

วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ.2550-2552 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)/ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2543-2547 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจํา - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2557-ปจจุบัน 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม - บริษัท เซาทอ๊ีสทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด พ.ศ.2547-2552 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1) การตรวจวัดสารมลพิษอากาศ 

2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ 
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4. ประสบการณการสอน 

  มี                    ไมมี 

ช่ือ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/

หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร

และสาธารณสุขศาสตร  

  

  

อนามัยสิ่งแวดลอม 

(ระดับปริญญาตรี)  

  

อนามัยสิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา  2557-2560  

การสุขาภิบาลอาหารและความ

ปลอดภัย  

2557-2560  

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2557-2560 

มลพิษอากาศและการควบคุม 2557-2560 

การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

2557-2560 

โครงงานอนามัยสิ่งแวดลอม 2557-2560 

สัมมนาปญหาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

2557-2560 

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

อันตราย 

2558-2560 

ชุมชนและสุขภาวะ 2558-2560 

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 2558-2560 

สหกิจศึกษา 2558-2560 

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย 2558-2559 

การประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ 

2559 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร

และสาธารณสุขศาสตร  

 

อนามัยสิ่งแวดลอม 

(ระดับปริญญาตรี)  

 

การจัดการและควบคุมเหตุ

รําคาญ 

2558 

การใชประโยชนของเสีย 2557 
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5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจยั  

1) นรรฐพร ซัง จํานงค ธนะภพ* และ จิรา คงปราณ. (2562) การประเมินผลและปจจัยท่ีสัมพันธกับการ

ดูแลท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย

บูรพา. 14 (1), 30-43. 

2) เสาวลักษณ ยิ่งเมืองทอง, ศิริวรรณ แสงศักดิ์, จิรา คงปราณ*, ประเสริฐ มากแกว และพีรดา ภักดีพิน. 

(2562). การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกันเสียในเสนขนมจีนท่ีจําหนายในตําบลทา

ศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารกรมควบคุมโรค. 45 (3), 232-244. 

3) ปานทิพย ธิโนชัย, มนทิรา เตี้ยเล็ก และจิรา คงปราณ*. (2562). คุณภาพอากาศภายในอาคาร

โรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 

28 (2), 325-333. 

 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

1) นรรฐพร ซัง, จิรา คงปราณ, จํานงค ธนะภพ, สุปรีชา แกวสวัสดิ์. (2561). สถานการณการดูแลท่ีพัก

อาศัยผูสูงอายุในตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“สาธารณสุขวิจัย” ครั้งท่ี 1 (น. 21-26). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. (Oral Presentation) 

2) กันตภัทร  มุสิกวงศ, จิรา  คงปราณ และจํานงค  ธนะภพ. (2561). ความพึงพอใจของประชาชนตอ

การรับบริการดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครศรีธรรมราช. ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งท่ี 1 (น. 27-32). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. (Oral 

Presentation) 

 

5.3 บทความทางวิชาการ  

1) จิรา คงปราณ. (2561). สารเพอรฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิลกับการปนเปอนในสิ่งแวดลอม

ของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 13 (2), (อยูระหวางการตีพิมพฉบับเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2561) 

2) อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์ และ จิรา คงปราณ. (2560) หมอกควันภาคใต ภัยรายขามแดน. วารสารการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม. 40(4), 20-29. 

3) ไกรชาติ ตันตระการอาภา และจิรา คงปราณ. (2559). ความทาทายของนักอนามัยสิ่งแวดลอม เม่ือ

กาวสู AEC 2015 (ตอนท่ี 1). วารสารอนามัยสิ่งแวดลอมไทย.5 (1), 9-16. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075-672769 

075-672705 

udomratana.va@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Doctor of Philosophy Environmental Engineering and Management/ 

AsianInstitute of Technology (AIT) 

 พ.ศ. 2550-2556 

Master of Science Environmental Engineering and Management/ 

AsianInstitute of Technology (AIT) 

 พ.ศ. 2546-2548 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมี/ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541-2545 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจํา – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2556– ปจจุบัน 

นักวิจัย – หองปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2556 

นักวิทยาศาสตร – ศูนยหองปฏิบัติการวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชียจํากัด พ.ศ. 2548–2549 

นักวิทยาศาสตร – แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท สยามเภสัช จํากัด พ.ศ. 2545–2546 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1) การประเมินการรับสัมผัสสารพิษในสิ่งแวดลอม 

2) ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล 

3) มลพิษทางอากาศ  
 

4. ประสบการณการสอน 

  มี                    ไมมี 
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ช่ือ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

 

สํานักวิชา

สาธารณสุขสา

สตร 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

มลพิษอากาศและการควบคุม, การ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ,โครงงาน

อนามัยสิ่งแวดลอม, พิษวิทยา

สิ่งแวดลอม,อนามัยสิ่งแวดลอมข้ัน

แนะนํา, เทคโนโลยีการประปา, 

เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย,

เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย, สัมมนาปญหา

อนามัยสิ่งแวดลอม, ชุมชนกับสุขภาวะ,

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย, การ

สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 

และระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข 

พ.ศ. 2557-ปจจุบัน  

หลักสูตรอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย  

พิษวิทยาอาชีวอนามัย   พ.ศ.2558-2560 

หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตรบัณฑิต 

อนามัยสิ่งแวดลอม  พ.ศ.2559 

 

หลักสูตรเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัยและสุขภาพ 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ.2561 

สํานักวิชาสหเวช

ศาสตร 

สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย 

พิษวิทยาเทคนิคการแพทย พ.ศ.2559-2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเวชศาสตร 

หลักการทางพิษวิทยา พ.ศ.2558 
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5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  

1) กนกนภา นาคคง, รินรดา คัมภีรคุปต และ อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์. (2563). การประเมินความเสี่ยงตอ

สุขภาพชนิดกอมะเร็งและไมกอมะเร็งจากการรับสัมผัสสารหนูและแคดเมียมจากการบริโภคยาแผนโบราณ. 

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 15(1), (In Press) 

2) Wiyada Kwanhian, Supabhorn Yimthiang, Siriuma Jawjit, Junjira Mahaboon, Udomratana 

Vattanasitand Phiman Thirarattanasunthon. ( 2019) .  Hematological Indices of Pesticide 

Exposure Rice Farmers in Southern Thailand. Kesmas: National Public Health, 14(1), 38-44. 

3) อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง และวิยดา กวานเหียน. (2561). ฤทธิ์การตานออกซิเดชันใน

หลอดทดลองของน้ําสมจาก (Nipa palm vinegar). วารสารพิษวิทยาไทย, 33(2), 47-62. 

4) ศิริอุมา เจาะจิตต, อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง, วิยดา กวานเหียน, จันจิรา มหาบุญ, พิมาน 

ธีระรัตนสุนทร และ ปนัดดา พิบูลย. (2560). การเปรียบเทียบความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผูปลูก

ขาว และปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกคางในสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารความปลอดภัยและ

สุขภาพ. 10(37), 10-20.  

 

5.2 บทความทางวิชาการ  

1) อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, ศวรรยา เลาหประภานนท และประเสริฐ มากแกว. (2561). บุหรี่มือสาม: เกิดข้ึน

ตั้งอยู ไมดับไป. วารสารพิษวิทยาไทย, 33(2), 95-110. 

2) อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์ และ จิรา คงปราณ. (2560). หมอกควันภาคใต ภัยรายขามแดน. วารสารการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม. 40(4), 20-29. 

 

5.3 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน   

อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ENV-329: พิษวิทยาสิ่งแวดลอม. หลักสูตร

อนามัยสิ่งแวดลอม, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี, สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร, มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา พิบูลย 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075-672750 

075-672705 

ppanatda@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

2557 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม/มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2541 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจํา – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545 - ปจจุบัน 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1) การผลิตกาซชีวภาพจากมูลฝอย 

2) การจัดการของเสีย 

3) การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม 

 

4. ประสบการณการสอน 

  มี                    ไมมี 
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ช่ือ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานัก

วิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  

สํานักวิชา

สาธารณสุข

ศาสตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

การอนามัยสิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา, การ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในงาน

อุตสาหกรรม, พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและอาชี

วอนามัย, การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย, 

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีการจัดการ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, เทคโนโลยีการจัดการ

ของเสียอันตราย, เทคโนโลยีการบําบัดน้ํา

เสีย, การใชประโยชนจากของเสีย, การ

จัดการและควบคุมเหตุรําคาญ, กฎหมาย

สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม, สัมมนา

ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม, โครงงานอนามัย

สิ่งแวดลอม, สหกิจศึกษา 

พ.ศ. 2554-

ปจจุบัน 

 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีการประปา, การวิเคราะหน้ําและ

น้ําเสีย, วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

พ้ืนฐาน, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

และอัตราเสี่ยงตอสุขภาพ, เทคโนโลยีการ

จัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย, 

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย, การสุขาภิบาล

อาหาร (ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2545-

2548 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

หลักอนามัยอุตสาหกรรม การระบายอากาศ

ในโรงงานอุตสาหกรรม การเก็บและ

วิเคราะหตัวอยางดานอนามัยอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2545-

2548 

 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 

อนามัยสิ่งแวดลอม, อนามัยสิ่งแวดลอม

และอาชีวอนามัย 

พ.ศ. 2558-

2560 

  หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ความปลอดภัย และสุขภาพ 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

พ.ศ. 2561 
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5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจยั  

1)  ศิริอุมา เจาะจิตต, วาริท เจาะจิตต, ปนัดดา พิบูลย, ภาณุพงศ เลี่ยมสวาง และ อรุณลักษณ กาญจน

พิทักษ. (2562). การประยุกตใชน้ําอิเล็กโทรไลตแบบกรดเพ่ือฆาเชื้อโรค ในกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําประปา. วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 47(3): 520-528. 

2) ศิริอุมา เจาะจิตต, ปนัดดา พิบูลย, น้ําเพชร หม่ืนราช และ อโณทัย เก้ือกูล. การประเมินความเสี่ยงในการ

รับสัมผัสฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมโครเมตร ระหวางชุมชนท่ีอยูใกลและไกลโรงโมหิน จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 2562. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 27(2): 336-

348. 

3) ปนัดดา พิบูลย, ศิริอุมา เจาะจิตต, พัชรินทร บุญเก้ือ, ธิดารัตน สุขสวัสด์ิ. (2561). การจัดการซาก

ผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามหลักการ ICT Ecodesign ของนักศึกษามหาวิทยาลัย.

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา. 23(2): 1044-1058. 

4) ปนัดดา พิบูลย และ ศิริอุมา เจาะจิตต. คุณภาพน้ําจากระบบการเก็บกักน้ําฝนจากหลังคาในตําบลถํ้าใหญ 

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2561). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี. 10(20): 34-45. 

5) ศิริอุมา เจาะจิตต, อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง, วิยดา กวานเหียน, จันจิรา มหาบุญ, พิมาน ธีระ

รัตนสุนทร และ ปนัดดา พิบูลย. (2560). การเปรียบเทียบความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู

ปลุกขาว และปริมาณสารกําจดจัดศัตรูพืชตกคางในสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารความ

ปลอดภัยและสุขภาพ. 10(37): 10-20. 
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ผูชวยศาสตราจารยวิศรุฬห วงบุญ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075-672709 

075-672705 

lweerapo@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545-2548 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541-2545 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจํา - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550-ปจจุบัน 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม – Axis Engineering and consultants Co.,Ltd. 2548 - 2550 

 

 3. ความเช่ียวชาญ 

1) การปรับปรุงคุณภาพน้ําดี น้ําดื่ม การบําบัดน้ําเสีย 

2) การจัดการและใชประโยชนจากของเสีย และผลิตพลังงาน 

3) การประยุกตใชไสเดือนเพ่ือใชประโยชนทางสิ่งแวดลอม 

 

4. ประสบการณการสอน 

  มี                    ไมมี 
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ช่ือ

สถาบันการศึกษา 

คณะ/สํานักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/

หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

 มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

 สํานักวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับงานอนามัย

สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมพ้ืนฐาน

สําหรับอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดลอมข้ัน

แนะนํา, เทคโนโลยีการประปา, 

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย, การ

ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย, 

สุขาภิบาลอาหาร, ชุมชนกับสุขภาวะ

, มลพิษอากาศและการควบคุม, การ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ, การใช

ประโยชนของเสีย, การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีการ

จัดการมูลฝอย, การวิเคราะหน้ําและ

น้ําเสีย, โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม, 

สัมมนาปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม, 

สหกิจศึกษา  

2550 – ปจจุบัน  

 

 5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจยั  

1 )  Thaniya Kaosol and Weerapong Lerdrattanataywee “ Effect of Co- Digestion and 

Hydraulic Retention Time on Anaerobic Digestion of Decanter Cake and Block Rubber 

Wastewater for Biogas Production” Suranaree J. Sci. Technol. 24(4): 395-405: 2017. 

2 )  Atip Mekpiroon Weerapong Lerdrattranataywee and Warangkana Jutidamrongphan 

“Perspective of Waste Utilization in Seafood Industry”2(9): 96-99., 2016 

3) Weerapong Lerdrattranataywee and Thaniya Kaosol "Biogas Production and Effect of 

Mixing Time RatioonAnaerobic Co- digestion of Palm Oil Mill Waste and Black Rubber 

Wastewater" Energy Procedia 79 (2015): 327 – 334, 2015. 
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5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

1)  Weerapong Lerdrattranataywee, Sasithorn Thanapop, Jutamas Aianleng and Ekkalak 

Kanchanapen “ Innovative of Formative Evaluation by Quiz Tool Online”  The 6 th PSU 

Education Conference Higher Educationfor Digital Citizenship Towards Thailand 4 . 0 , HatYai, 

Thailand, 19th-20 th December, pp. 31-37, 2017 

2)  Weerapong Lerdrattranataywee and Thaniya Kaosol " The Effect of Decanter Cake 

Concentration on Biogas Production by Block Rubber Wastewater Co- digestion"  The 4 th 

International Symposiumon Engineering, Energy and Environments, Thammasat University, 

Pattaya Campus, Thailand ,8-10 November, pp 483-488, 2015. 

3)  W.  Lerdrattranataywee and T.  Kaosol " Biogas Production and Effect of Mixing Time 

Ratioon Anaerobic Co- digestion of Palm Oil Mill Waste and Black Rubber Wastewater"  2 0 15 

International ConferenceonAlternative Energy in Developing Countries and Emerging 

Economies, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand, 3-6 February, 28-29 May, 

pp. 327 – 334, 2015. 

4) W. Lerdrattranataywee and T. Kaosol "Biogas Production from Anaerobic Co-Digestion 

of Decanter Cake From Palm Oil Mill Factory And Block Rubber Factory Wastewater" 

ADTech2 0 1 5 :  Proceeding of the International Conferenceon Anaerobic Digestion, AD 

Technology and Microbial Ecology for Sustainable Development, ChiangMai, Thailand, 3 - 6 

February, pp. 143-150, 2015. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท 

โทรสาร 

Email 

075 - 672777 

075 - 672705 

sawanya.la@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Doctor of Philosophy Environmental Science/Linnaeus University, Sweden 2556 

Master of Science Environmental Engineering and Management/ Asian 

Institute of Technology (AIT) 

2550 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเคมีสิ่งแวดลอม/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน – องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารยประจํา – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2560-ปจจุบัน 

Post-doctoral fellowship - Chung Yuan Christian University-CYCU, 

Taiwan 

พ.ศ.2557-2559 

Research associate - Linnaeus University-LNU, Kalmar, Sweden พ.ศ.2556-2557 

Research associate – Asian Institute of Technology พ.ศ.2550-2551 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1) การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2) การวิเคราะหน้ําและจัดการคุณภาพน้ํา 

3) Bio-adsorbents 

4) Photocatalytic process สําหรับการบําบัดน้ําเสีย 
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4. ประสบการณการสอน 

  มี                    ไมมี 

ชื่อ

สถาบนัการศึกษา 

คณะ/สํานักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

(ระดับปริญญาตรี) 

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา, 

โครงงานอนามัยสิ่งแวดลอม, 

สหกิจศึกษา, เทคโนโลยีการ

บําบัดน้ําเสีย 

พ.ศ. 2560-

ปจจุบัน 

 

5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจยั  

1) Suddandee S, Hu C-C, Worakhunpiset S, Laohaprapanon S, Liu Y-L, Hung W-S, Lee K-R, 

Lai J-Y. Improving barrier performance of polyethylene terephthalate film using silk nanofibril 

and grapheme oxide, J. Taiwan Instit. Chem. Eng. 95(2019), 332-340.  

2) อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, ศวรรยา เลาหประภานนท และประเสริฐ มากแกว. (2561). บุหรี่มือสาม: เกิดข้ึน 

ตั้งอยู ไมดับไป.วารสารพิษวิทยาไทย, 33(2), 95-110. 

3)  Chooseel B, Tooba M, Kruawan H, Sawanya L, Sukhuma C, Siriuma J, et al.  (2019) . 

Acanthamoeoba in Southeast Asia-Overview and Challenges. Korean J. Parasiotol. 57(4):341-357 

4) Laohaprapanon S, Fu Y-J, Hu C-C, You S-J, Tsai H-A, Hung W-S, Lai J-Y. Evaluation of a 

natural polymer- based cationic polyelectrolyte as a draw solute in forward osmosis. 

Desalination, 421:72-78, 2017. 

5) Laohaprapanon S, Vanderlipe AD, Bonifacio TD, You S-J.  Self-cleaning and antifouling 

properties of plasma-grafted poly (vinylidene fluoride) membrane coated with ZnO for water 

treatment. Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineering, 17(11):15-22, 2017. 

6)  Yen F- C, Chang T- C, Hu C- C, Laohaprapanon S, Natarajan T. S, You S- J.  Feasibility of 

combined upflow anaerobic sludge blanket- aerobic membrane bioreactor system in treating 

purified terephthalic acid wastewater and polyimide membrane for biogas purification. Journal 

of Environmental Chemical and Engineering. 4(4): 1443-1449, 2016. 

7 )  Yen F-C, Chang T-C, Laohaprapanon S, Chen Y- .C, You S- J.  Recovery of indium from 

LCD waste by solvent extraction and supported liquid membrane with strip dispersion using 

D2EHPA as an extractant.Solvent Extraction Research and Development. 23(1): 63-73, 2016. 
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8) Laohaprapanon S, Matahum J.T.L, You S-J.  Photodegradation of reactive black 5 in a 

ZnO/UV slurry membrane reactor. Journal of TaiwanInstitute of Chemical Engineering. 49:136-

141. 2015 

 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

1 )  Laohaprapanon S, You SJ.  (2016) .  Magnetically separable Ag3PO4/Fe3O4 composite: 

Preparation and visible- light photocatalysis.  Linnaeus ECO- TECH 2016.  Kalmar, Sweden, 

November 21-23, 2016 

2)  Po-Hsiu Cheng, Sawanya Laohaprapanon, Chien-Chieh Hu, Sheng-Jie You, Kueir-Rarn 

lee, Juin- Yih Lia.  Polyimide/ deep eutectic solvent blend membrane for gas separation. 

Aseanian Membrane society. July 19-21, 2015, Taipei. 
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อาจารย ดร.ประเสริฐ มากแกว 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท

โทรสาร 

E-mail 

075-672782 

075-672705 

mprasert@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา(เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Doctor of Philosophy Environmental Health/ Flinders University of South 

Australia  

2560 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม/ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม/ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2545 

 

2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 

อาจารย สํานกัวิชาสาธารณสุขศาสตร ม.วลัยลักษณ 2550-ปจจุบัน 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 14 สุราษฎรธาน ี 2549-2550 

ผูชวยผูจัดการฝายจัดการสิ่งแวดลอม บ.หาดทิพย จํากัด (มหาชน) 2548-2549 

 

3. ความเช่ียวชาญ 

1) Environmental health 

2) Food safety and sanitation 

3) Health-related water microbiology 

 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
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ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/ สํานักวิชา/ 

ภาควิชา 

สาขาวิชา/ 

หลักสูตร 

ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

สาธารณสุขศาสตร อนามัย

สิ่งแวดลอม 

อนามัยสิ่งแวดลอมข้ัน

แนะนํา 

2550-ปจจุบัน 

การสุขาภิบาลอาหาร 2550-ปจจุบัน 

ชุมชนกับสุขภาวะ 2550-ปจจุบัน 

สัมมนาปญหาอนามัย

สิ่งแวดลอม 

2550-ปจจุบัน 

   โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม 2550-ปจจุบัน 

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย 2550-2560 

การปองกันและควบคุมสัตว

พาหะนําโรค 

2559-ปจจุบัน 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

อนามัยสิ่งแวดลอมข้ัน

แนะนํา 

2550-ปจจุบัน 

มาตรฐานสากลดานคุณภาพ

และการจัดการ 

2551-2553 

สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดลอม 2560 

ภาษาอังกฤษในงาน

สาธารณสุข 

2560 

อนามัยสิ่งแวดลอมข้ัน

แนะนํา 

2561 

เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร การควบคุมและประกัน

คุณภาพอาหาร 

2551-2553 
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5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย 
1) อุไรพร สอนสุภาพ, อนุสรา ศรีภา, จิรา คงปราณ และประเสริฐ มากแกว. (2563). การประเมินความ

เสี่ยงตอสุขภาพของการไดรับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกจากการบริโภคกวยเตี๋ยวในนักศึกษา

มหาวิทยาลัย. วารสารพิษวิทยาไทย, 35(1). (ตอบรับเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563) 

2) โศภิดา หม่ืนศรีรา, กีญาภัทร เจียรศิริ, และประเสริฐ มากแกว. (2563). การปนเปอนแบคทีเรียกลุม 

โคลิฟอรมและ Escherichia coli บนหนาจอโทรศัพทมือถือของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรในมหาวิทยาลัย

แหงหนึ่ง. วารสารควบคุมโรค, 46(1).1-10. 

3) เสาวลักษณ ยิ่งเมืองทอง, ศิริวรรณ แสงศักดิ์, จิรา คงปราณ, ประเสริฐ มากแกว และพีรดา ภักดีพิน. 

(2562). การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกันเสียในเสนขนมจีนท่ีจําหนายในตําบลทา

ศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารควบคุมโรค, 45(3). 95-110. 

 
5.2 บทความทางวิชาการ 
1) อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์, ศวรรยา เลาหประภานนท และประเสริฐ มากแกว. (2561). บุหรี่มือสาม: เกิดข้ึน 

ตั้งอยู ไมดับไป. วารสารพิษวิทยาไทย, 33(2), 95-110. 
2) ประเสริฐ มากแกว. (2562). ความปลอดภัยอาหารดานชีวภาพในการนําน้ําเสียมาใชประโยชนทาง

เกษตรกรรม. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 14(2),130-143. 
 

6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/ รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
An Excellent Oral Presentation Award 
The 8st International Public Health Conference and The 1st APACPH 
Bangkok Region Conference, Bangkok, Thailand 

2560 
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ภาคผนวก ง   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลยัลักษณวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก จ   

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตางๆ  

 

CEFR WU-TEP  IELTS 

TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP 

TOEIC 

TOEFL CBT 

CU-TEP (Internet-based 

Test) 

(Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-based 

Test) 

C2 

99 – 100 9 118 – 120  667 - 677 667 - 677 975 - 990 290 - 300 

N/A  96.5 – 98.5 8.5 115 - 117 653 - 663 653 - 663 950 - 970 281 - 287 

94 - 96  8 110 - 114 637 - 650 637 - 650 905 - 945 270 - 279 

C1 
90 – 93.5  7.5 102 – 109  610 - 633 610 - 633 835 - 900 254 - 267 

99 – 120   87 – 89.5 7 96 - 101 586 - 607 586 - 607 775 - 830 240 - 252 

B2 

83.5 – 86.5 6.5 79 - 95 548 - 583 548 - 583 685 - 770 212 - 238 

81 - 83 
6 

72 – 78   532 - 546 532 - 546 645 - 680 199 - 211 

70 – 98  73.5 – 80.5 60 – 71 498 - 530  498 - 530  570 - 640  171 - 197  

B1 

63.5 - 73 5.5 46 - 59 453 - 496 453 - 496 445 - 565 133 - 169 

60.5 - 63 
5 

42 - 45 440 - 450 440 - 450 410 - 440 125 - 127 

35 – 69  
59 - 60  35 – 41 417 - 437 417 - 437 360 - 405 107 - 123 

 54 – 58.5 4.5 32 - 34 400 - 413 400 - 413 340 - 355 97 - 103 

A2 

48.5 – 53.5 4 28 - 31 387 - 398 387 - 398 310 - 335 87 - 95 

40.5 - 48 3.5 25 – 27  377 - 383 377 - 383 285 - 305 80 - 85 
14 – 34  

33.5 – 40   3 21 - 24 353 - 373 353 - 373 265 - 280 67 – 77 

A1 
 17 – 33 1.5 - 2.5 9 – 20  310 - 350 310 - 350 130 - 260 33 - 65 

N/A 
0 – 16.5 0 – 1 0 - 8 310 310 0 – 125 3 – 30 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เทากับ 550 

CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based 

Test) 

(Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-based 

Test) 

B2 84 6.5 80 550 550 686 213 100 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เทากับ 500 
CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based 

Test) 

(Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-based 

Test) 

B2 74 6 61 500 500 571 172 85 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เทากับ 450 

CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based 

Test) 

(Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-based 

Test) 

B1 63 5 45 450 450 440 127 69 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEIC เทากับ 550 

CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based 

Test) 

(Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-based 

Test) 

1 72 5.5 58 492 492 550 165 82 
เอกสารอางอิง 

https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/ 

https://www.ielts.org/-/media/pdfs/comparing-ielts-and-cefr.ashx, SaudiTOEFLNetwork2011 
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