มคอ. 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานววนวหนวววกกิตี่่เร่ กนวตลอหหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานวภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนวุมตั เิ ห็นวชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในวการเผกแพรวหลักสูตรี่่ม่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานว
8. อาช่พี่่ประกอบไห้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นวามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชนว ตาแหนววง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารก์
ผู้รับผิหชอบหลักสูตร
10. สถานวี่่จหั การเร่ กนวการสอนว
11. สถานวการณ์ภากนวอกหรื อการพัฒนวาี่่จาเป็ นวต้ องนวามาพิจารณาในวการวางแผนวหลักสูตร
12. ผลกระีบจาก ข้ อ 11 ตวอการพัฒนวาหลักสูตรและความเก่่กวข้ องกับพันวธกิจของสถาบันว
13. ความสัมพันวธ์กบั หลักสูตรอื่นวี่่เปิ หสอนวในวคณะ/ภาควิชาอื่นวของสถาบันว

หน้ า
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
5
6

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนวพัฒนวาปรับปรุง

8
10

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสูตร
1. ระบบการจัหการศึกษา
2. การหาเนวินวการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารก์ผ้ สู อนว
4. องค์ประกอบเก่่กวกับประสบการณ์ภาคสนวาม
5. ข้ อกาหนวหเก่่กวกับการีาโครงงานวหรื องานววิจกั

12
12
17
75
76

สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนวาคุณลักษณะพิเศษของนวิสิต หมวหวิชาศึกษาีัว่ ไป
2. การพัฒนวาผลการเร่ กนวรู้ในวแตวละห้ านว หมวหวิชาศึกษาีัว่ ไป
3. แผนวี่่แสหงการกระจากความรับผิหชอบมาตรฐานวผลการเร่ กนวรู้จากหลักสูตรสูรว ากวิชา
หมวหวิชาศึกษาีัว่ ไป
4. การพัฒนวาคุณลักษณะพิเศษของนวิสิต หมวหวิชาเฉพาะ และการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ
5. การพัฒนวาผลการเร่ กนวรู้ในวแตวละห้ านว หมวหวิชาเฉพาะ และการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ
6. แผนวี่่แสหงการกระจากความรับผิหชอบมาตรฐานวผลการเร่ กนวรู้จากหลักสูตรสูรว ากวิชา
หมวหวิชาเฉพาะ และการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ

หน้ า
79
79
86
91
92
98

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบ่กบหรื อหลักเกณฑ์ในวการให้ ระหับคะแนวนว (เกรห)
2. กระบวนวการีวนวสอบมาตรฐานวผลสัมฤีธิ์ของนวิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

110
110
110

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตร่ กมการสาหรับอาจารก์ใหมว
2. การพัฒนวาความรู้และีักษะให้ แกวคณาจารก์

111
111

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารีรัพกากรการเร่ กนวการสอนว
3. การบริหารคณาจารก์
4. การบริหารบุคลากรสากสนวับสนวุนวการเร่ กนวการสอนว
5. การสนวับสนวุนวและการให้ คาแนวะนวานวิสิต
6. ความต้ องการของตลาหแรงงานว สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
7. ตัวบวงช่ ้การหาเนวินวงานว

112
112
113
113
113
114
115

สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที่
หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินวประสิีธิผลของการสอนว
2. การประเมินวหลักสูตรในวภาพรวม
3. การประเมินวผลการหาเนวินวงานวตามรากละเอ่กหหลักสูตร
4. การีบีวนวผลการประเมินวและวางแผนวปรับปรุง

หน้ า

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ ววาห้ วกการศึกษาระหับปริญญาตร่
พ.ศ. 2548
ภาคผนวก ข สาเนวาคาสัง่ แตวงตังคณะกรรมการรว
้
าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รากงานวผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รากงานวการประเมินวหลักสูตร (กรณ่หลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ รากงานวการสารวจความเป็ นวไปไห้ ในวการเปิ หหลักสูตร (กรณ่หลักสูตรใหมว)
ภาคผนวก ฉ ประวัตแิ ละผลงานวของอาจารก์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปร่ กบเี่กบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ซ สรุป มคอ.7

หน้ า
118

116
116
116
117

119
120
130
137
138
164
224

1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรั บปรุ ง พุทธศักราช 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ
คณะพลศึกษา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไีก : หลักสูตรวิีกาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไีก
ชื่อเต็ม (ไีก) :
วิีกาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ )
ชื่อกวอ (ไีก) :
วี.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อกวอ (อังกฤษ) :

Bachelor of Science (Public Health)
B.Sc. (Public Health)

3. วิชาเอก
3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชนว
3.2 วิชาเอกอนวามักสิ่งแวหล้ อม
3.3 วิชาเอกอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
ไมวนว้อกกววา 142 หนวววกกิต
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5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระหับปริญญาตร่ หลักสูตร 4 ป่
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไีก
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนวิสิตไีกและนวิสิตตวางชาติี่สามารถใช้ ภาษาไีกเพื่อการสื่อสารไห้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นวหลักสูตรของมหาวิีกาลักศร่ นวครินวีรวิโรฒ ี่่จหั การเร่ กนวการสอนวโหกตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาวิีกาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่กงสาขาวิชาเห่กว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นวหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ไห้ ปรับปรุงจากหลักสูตรเหิมคือ หลักสูตรวิีกาศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โหกจะเริ่มใช้ หลักสูตรนว่ ้ในวป่ การศึกษา
2558
ไห้ รับอนวุมตั /ิ เห็นวชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระหับปริญญาตร่ ในวการประชุม ครัง้
ี่่ 5/2558 เมื่อวันวี่่ 26 เหือนวพฤษภาคม พ.ศ.2558
ไห้ รับอนวุมตั /ิ เห็นวชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในวการประชุม ครัง้ ี่่ 5/2558 เมื่อวันวี่่ 14 เหือนว
กรกฎคม พ.ศ. 2558
ไห้ รับอนวุมตั /ิ เห็นวชอบหลักสูตรจากสภามหาวิีกาลัก ในวการประชุม ครัง้ ี่่ 8/2558 เมื่อวันวี่่ 19
เหือนวสิงหาคม พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรม่ความพร้ อมในวการเผกแพรวคณ
ุ ภาพและมาตรฐานวตามมาตรฐานวคุณวุฒิระหับ
ปริญญาตร่ ในวป่ การศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาช่พี่่สมั พันวธ์กบั แขนวงวิชาี่่สาเร็จการศึกษา หังนว่ ้
8.1 นวักวิชาการสาธารณสุข
8.2 นวักวิชาการสุขาภิบาล
8.3 นวักวิชาการสิ่งแวหล้ อม
8.4 นวักวิชาการสวงเสริมสุขภาพ
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8.5 นวักอาช่วอนวามัก หรื อเจ้ าหนว้ าี่่ความปลอหภักในวการีางานว ตามี่่กฎหมากกาหนวห
8.6 เป็ นวผู้ประสานวงานวและให้ คาปรึกษาห้ านวสุขภาพอนวามักและความปลอหภักในวการีางานว
ตลอหจนวการตรวจวัหคุณภาพสิ่งแวหล้ อมในวสถานวี่่ีางานว
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒกิ ารศึกษาของ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลาหับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
ผศ.หร.ีรงพล ตวอนว่

อ.หร.อนวงค์ หาญสกุล

อ.นวรุตตม์ สหนวาวินว

คุณวุฒิและสาขา

สถานวบันวี่่สาเร็ จการศึกษา

ประกาศนว่กบัตรพกาบาลและ
ผหุงครรภ์, 2530
พก.บ.(พกาบาลศาสตร์ ),
2533
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2556
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2539
วี.ม.(ช่วสถิต)ิ , 2541
ปร.ห. (อากุรศาสตร์ เขตร้ อนว),
2545
ประกาศนว่กบัตรพกาบาลและ
ผหุงครรภ์, 2537
ส.บ.(บริ หารงานว
สาธารณสุข),2544
ส.บ.(อาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก), 2554
ส.ม.(อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2546
ปร.ห.(สาธารณสุขศาสตร์ ),
2553
วี.บ.(อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2548
ส.บ.(อาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก), 2554
วี.ม.(สุขาภิบาลสิง่ แวหล้ อม),
2551

วิีกาลักพกาบาลบาราศนวราหูร

เลขประจาตัว
ประชาชนว
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ
มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักมหิหล

วิีกาลักพกาบาลสระบุร่

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักบูรพา
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักมหิหล

xxxxxxxxxxxxx
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ลาหับ ชื่อ – สกุล
4

5

6

คุณวุฒิและสาขา

อ.หร.ีรัพก์สตร่ แสนวีว่สขุ วี.บ.(สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม
และความปลอหภัก), 2549
ศ.ม.(ประชากรศาสตร์ ), 2551
ส.ห. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2556
อ.หร.จิราวรรณ ตวอฤีธิ์
วี.บ. (วิีกาศาสตร์
สิง่ แวหล้ อม), 2549
วี.ม. (สุขาภิบาล
สิง่ แวหล้ อม), 2552
ปร.ห. (เีคโนวโลก่ช่วภาพ),
2558
อ.นวิต หาญประเีศ
วี.บ. (อาช่วอนวามักและ
ความปลอหภัก), 2548
วี.ม.(สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความ
ปลอหภัก) , 2550

สถานวบันวี่่สาเร็ จการศึกษา
มหาวิีกาลักบูรพา

เลขประจาตัว
ประชาชนว
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิีกาลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิีกาลัก
มหาวิีกาลักธรรมศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักเีคโนวโลก่พระจอม
เกล้ าธนวบุร่
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
xxxxxxxxxxxxx
มหาวิีกาลักมหิหล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพลศึกษา มหาวิีกาลักศร่ นวครินวีรวิโรฒ องครักษ์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนวั การเปล่่กนวแปลงห้ านวเศรษฐกิจสังคมี่่เป็ นวไปอกวางรวหเร็ วสวงผลตวอวิถ่ช่วิตและปั ญหา
สุขภาพของประชากรไีก จากการเปล่่กนวแปลงนว่ ้ไห้ สร้ างบริบีใหมวของการพัฒนวาสุขภาพ ี่่ีาให้ ต้องม่
การปรับเปล่่กนวกุีธศาสตร์ การพัฒนวาให้ สอหคล้ องกับความเป็ นวจริ งีางสังคม กระแสการเปล่่กนวแปลง
ี่่ เป็ นวบริ บีใหมวของการพัฒ นวานว่ เ้ กิ หขึนว้ ีัง้ ในวระหับ โลกและในวระหับ การหาเนวิ นวช่ วิตประจ าวันว ของ
ประชาชนว แนววโนว้ มปั ญหาสาธารณสุขของประชาชนวไีก และแนววคิหีางสุขภาพไห้ ม่การเปล่่กนวแปลง
ไป โหกเฉพาะอกวางกิ่งโรคไร้ เชื อ้ หรื อโรคเรื อ้ รัง ซึ่งม่ สาเหตุเนวื่ องมาจากการม่ พ ฤติกรรมสุขภาพี่่ ไมว
ถูกต้ องเป็ นวสาคัญ จากรากงานวของสานวักนวโกบากและกุีธศาสตร์ สานวักงานวปลัหกระีรวงสาธารณสุข
พบววาอัตราตากตวอประชากร 100,000 คนว จาแนวกตามสาเหตุี่สาคัญของประชากรไีก 10 อันวหับแรก
ในวป่ พ.ศ.2556 นวันวโรคความหั
้
นวโลหิตสูงและโรคหลอหเลือหในวสมอง อกูวในวลาหับี่่ 3 และ โรคหัวใจ อกูว
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ในวลาหับี่่ 4 นวอกจากนวันว้ จากการจัหลาหับอัตราผู้ปววกในวตามกลุวมสาเหตุการปว วก 10 กลุวม แรกของ
ประเีศไีก ในวป่ พ.ศ.2555 นวันว้ โรคความหันวโลหิตสูงอกูใว นวลาหับี่่ 2 และโรคเบาหวานวอกูวในวลาหับี่่ 6
ซึง่ การเพิ่มขึ ้นวอกวางตวอเนวื่องของการเจ็บปว วกห้ วกโรคซึ่งม่สาเหตุเนวื่องมาจากการม่พฤติกรรมสุขภาพี่่ไมว
ถูกต้ องนว่ ้สวงผลโหกตรงตวอการพัฒนวาเศรษฐกิจเนวื่องจากการเจ็บปว วกจะนวามาซึ่งความสูญเส่กมูลควาีาง
เศรษฐกิจ แตวถ้าประชาชนวม่สขุ ภาพี่่ห่แล้ วก็จะเป็ นวกาลังสาคัญในวการพัฒนวาเศรษฐกิจของประเีศชาติตอว ไป
นวอกจากนวันวการปรั
้
บปรุงหลักสูตรในวครัง้ นว่ ้เพื่อรองรับกับมาตรฐานวคุณวุฒิระหับปริ ญญาตร่ (มคอ. 1) สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาี่่เก่่กวข้ อง
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานวการณ์ การเลื่อนวไหลของวัฒ นวธรรมตวางชาติเข้ าสูวประเีศไีกอกวางรวหเร็ วโหกขาห
การคัหกรองี่่ ห่ ประกอบกับการพัฒ นวาห้ านวเีคโนวโลก่ สารสนวเีศีาให้ ประชาชนวงวากตวอการเข้ าถึง
ข้ อมูลขวาวสารตวางๆ สวงผลตวอควานวิกม วัฒนวธรรม และวิถ่ช่วิตของประชาชนว นวอกจากนวันวสื
้ บเนวื่องจากในว
ปั จจุบนวั นว่ ้ปั ญหาีางห้ านวสิ่งแวหล้ อม กาลังเป็ นวปั ญหาหนวึ่งี่่สาคัญของประเีศ นวอกเหนวือจากปั ญหา
มลพิษ สิ่งแวหล้ อมแล้ ว ปั ญ หาเรื่ องเปล่่ กนวแปลงภูมิ อากาศ ก็เป็ นวปั ญ หาี่่ หนวววกงานวี่่ เก่่ กวข้ องีัง้
ภาครัฐและเอกชนวกาลังตระหนวักและให้ ความสนวใจในวการแก้ ปัญหาหังกลวาว เนวื่องจากสวงผลตวอปั ญหา
สุข ภาพของประชากร โหกปั ญ หาี่่ เกิ ห ขึ นว้ เกิ ห จากมนวุ ษ ก์ เป็ นวผู้ กว อ ให้ เกิ ห ขึ นว้ เป็ นวหลัก จากการ
เปล่่กนวแปลงหังกลวาว แผนวพัฒนวาเศรษฐกิจและสังคมแหวงชาติฉบับี่่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงมุงว เนว้ นวให้
ประชาชนวม่ ค วามรู้ เีว า ีันว ตวอ การเปล่่ ก นวแปลงนวันว้ กึ ห แนววคิ ห การพัฒ นวาแบบองค์ รวมี่่ ม่ ค นวเป็ นว
ศูนวก์กลางการพัฒนวา ให้ ความสาคัญกับการพัฒนวาคนวและสังคมไีกสูสว งั คมคุณภาพ สามารถหารงช่วิต
ห้ วกความสมหุลภากใต้ การเปล่่กนวแปลง ความหลากหลากีางวัฒ นวธรรมและสิ่งแวหล้ อมไห้ อกวางม่
ความสุข และคงไว้ ซงึ่ สุขภาพี่่ห่
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธ
กิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานวการณ์ีางห้ านวการพัฒนวาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนวธรรม จาเป็ นวต้ องพัฒนวาคนวให้
ม่คุณ ภาพ คุณ ธรรม ม่ความรอบรู้ และรู้ เีวาีันวการเปล่่กนวแปลง ห้ วกเหตุนว่ ้ การจัหการศึกษาจึงควร
ตอบสนวองพันวธกิจเพื่ อเตร่ กมีรัพ กากรบุคคลให้ รองรับตวอการพัฒ นวาประเีศ หังนวันว้ หลักสูตรวิีกา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงมุงว เนว้ นวการจัหการศึกษาี่่
1. เนว้ นวการจัหการเร่ กนวี่่พฒ
ั นวาผู้เร่ กนวให้ ม่กระบวนวการคิหวิเคราะห์และแก้ ปัญหาอกวางม่
เหตุผล ม่ความสามารถในวการสื่อสาร ีังการพู
้
หและการเข่กนว และความสามารถในวการใช้ เีคโนวโลก่สารสนวเีศ
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2. เนว้ นวผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขให้ สามารถวิเคราะห์และแก้ ปัญหาสุขภาพของบุคคล
ครอบครัว และชุมชนวี่่เนวื่องมาจากปัญหาสาธารณสุขชุมชนว ปัญหาอนวามักสิ่งแวหล้ อม และปั ญหา
อาช่วอนวามักและความปลอหภักไห้ อกวางเป็ นวองค์รวม
3. เนว้ นวผลิตบัณ ฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขให้ สามารถวางแผนวและปฏิบตั ิงานวสาธารณสุขห้ านว
สาธารณสุขชุมชนว อนวามักสิ่งแวหล้ อม อาช่วอนวามักและความปลอหภักไห้ อกวางม่ประสิีธิภาพโหกเนว้ นว
การม่สวว นวรววมของชุมชนวและการประสานวงานวกับหนวววกงานวี่่เก่่กวข้ อง
4. เนว้ นวการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ี่สามารถพัฒนวาองค์ความรู้ห้านว
สาธารณสุขชุมชนว อนวามักสิ่งแวหล้ อม อาช่วอนวามักและความปลอหภักโหกใช้ กระบวนวการวิจัก
สามารถเร่ กนวรู้ตลอหช่วิตและรู้เีวาีันวตวอการเปล่่กนวแปลง
5. เนว้ นวการผลิตบัณ ฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ี่ ปฏิบตั ิงานวห้ วกความรั บผิหชอบตวอ
วิชาช่พ อกวางม่คณ
ุ ธรรม และจริกธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
เนวื่องจากมหาวิีกาลักศร่ นวครินวีรวิโรฒเป็ นวสถาบันวอุหมศึกษาี่่กาหนวหพันวธกิจในวการมุงว เนว้ นว
ผลิตและพัฒนวาบุคลากรี่่ม่คณ
ุ ภาพและคุณธรรมให้ แกวสงั คม โหกผวานวกระบวนวการเร่ กนวรู้และสังคม
แหวงการเร่ กนวรู้ ประกอบกับผลกระีบจากสถานวการณ์การพัฒนวาีางเศรษฐกิจ การพัฒนวาีางสังคม
และวัฒนวธรรม การพัฒนวาหลักสูตรจึงมุงว เนว้ นวกระบวนวการจัหการเร่ กนวรู้ี่มงวุ เนว้ นวผลิตบัณฑิตสาธารณสุข
ี่่ม่ความสามารถีังีางห้
้
านววิชาการและการปฏิบตั ิ รวมีังม่
้ คณ
ุ ธรรม จริกธรรม ตระหนวักในว
จรรกาบรรณวิชาช่พ และม่คณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตของ มหาวิีกาลักศร่ นวครินวีรวิโรฒ
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
การจัหการศึกษาหลักสูตรวิีกาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็ นวหลักสูตร
บูรณาการ ม่ความสัมพันวธ์กบั กลุมว รากวิชาี่่จหั การเร่ กนวการสอนว โหกหนวววกงานวในวมหาวิีกาลัก
ศร่ นวครินวีรวิโรฒ หังนว่ ้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมว รากวิชาหมวหการศึกษาีัว่ ไป จานววนวไมวนว้อกกววา 30 หนวววกกิต โหกความรับผิหชอบของ
ศูนวก์บริหารจัหการวิชาศึกษาีัว่ ไป
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
- รากวิชาในวกลุมว วิชาพื ้นวฐานววิชาช่พ (กลุมว วิชาวิีกาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ) จานววนวไมวนว้อกกววา 15
หนวววกกิต โหกความรับผิหชอบของคณะวิีกาศาสตร์
- รากวิชาในวกลุมว วิชาพื ้นวฐานวสาธารณสุข กลุมว วิชาช่พสาธารณสุข กลุมว วิชาช่พเฉพาะวิชาเอก และ
กลุมว วิชาช่พเลือก จานววนวไมวนว้อกกววา 88 หนวววกกิต โหกความรับผิหชอบของคณะพลศึกษา
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
นวิสิตสามารถเลือกเร่ กนวรากวิชาเป็ นววิชาเลือกเสร่ จากีุกคณะวิชาี่่เปิ หสอนวในวหลักสูตรระหับ
ปริญญาตร่ จานววนวไมวนว้อกกววา 6 หนวววกกิต
13.1.4 หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
รากวิชาในวหมวหการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ จานววนว 3 หนวววกกิต โหกความรับผิหชอบของ
คณะพลศึกษา
13.2 รายวิชานีท้ ่ เี ปิ ดสอนให้ คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรี ยน
- ไมวม่ –
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ หารจัหการหลักสูตรในวรูปของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โหกคณะพลศึกษาแตวงตัง้
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิีกาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อีาหนว้ าี่่ประสานวงานว
กับหนวววกงานวี่่เก่่กวข้ อง อาจารก์ผ้ สู อนว และนวิสิต เพื่อหาเนวินวการเก่่กวกับกระบวนวการจัหการเร่ กนวการ
สอนว การประเมินวผลการศึกษา เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร รวมีังหู
้ แลคุณภาพของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างเสริมสุขภาพของประชาชนวห้ วกกระบวนวการีางสาธารณสุข
1.2 ความสาคัญ
ในวปั จจุบนวั แนววโนว้ ม ปั ญ หาสาธารณสุขของประชาชนวไีก และแนววคิหีางสุขภาพไห้ ม่การ
เปล่่กนวแปลงไป โหกเฉพาะอกวางกิ่งโรคไร้ เชือ้ หรื อโรคเรื อ้ รัง ซึ่งม่ สาเหตุเนวื่ องมาจากการม่ พ ฤติกรรม
สุขภาพี่่ไมวถูกต้ องเป็ นวสาคัญ แนววีางการจัหบริ การสุขภาพแกวประชาชนวไห้ ปรับรู ปแบบจากการตัง้
รับมาเป็ นวกลวิธ่เชิงรุ ก โหกให้ ประชาชนวและชุมชนวเข้ ามาม่สววนวรว วมในวการป้องกันว เฝ้าระวัง และหูแล
ปั ญหาสุขภาพของตนวเอง ตามแนววคิหของการสาธารณสุข หังนวันวบั
้ ณฑิตวิชาเอกสาธารณสุขชุมชนว จะ
ม่สววนวชววกในวการปรับเปล่่กนวพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวให้ ถกู ต้ อง กวอให้ เกิหพฤติกรรมสร้ างเสริ ม
สุข ภาพของประชาชนว สร้ างพลัง มวลชนวและชุม ชนวในวการหูแ ลสุข ภาพของตนวเอง ซึ่ง จะสวง ผลให้
ประชาชนวม่สขุ ภาพี่่ห่ตามมานวันว่ เอง
ปั ญ หาีางห้ านวสิ่งแวหล้ อม กาลังเป็ นวปั ญหาหนวึ่งี่่สาคัญของประเีศ โหกเฉพาะอกวางกิ่ง
มลพิษีางสิ่งแวหล้ อม เป็ นวปั ญ หาี่่หนวววกงานวี่่เก่่กวข้ องีัง้ ภาครัฐและเอกชนวตระหนวักและให้ ความ
สนวใจในวการแก้ ปัญ หาหังกลวาว โหกปั ญหาี่่เกิหขึนว้ เกิหจากมนวุษก์เป็ นวผู้กวอให้ เกิหขึนว้ เป็ นวหลัก หังนวันว้
สัง คมจึงม่ ค วามต้ องการใช้ บัณ ฑิ ตวิช าเอกอนวามักสิ่ งแวหล้ อมเป็ นว อกวางมากในวการแก้ ปั ญ หาและ
ควบคุมปัญหาหังกลวาว
สาหรับวิชาเอก อาช่วอนวามักและความปลอหภักนวันวเนวื
้ ่องจากม่กฎหมากกาหนวหไว้ วาว โรงงานว
อุตสาหกรรมีุกแหวงจะต้ องม่ผ้ ีู ่สาเร็ จ การศึกษาในวสาขาอาช่วอนวามักและความปลอหภัก หรื อ ผู้ี่ผวานว
การอบรมเจ้ าหนว้ าี่่ความปลอหภักในวการีางานว ปฏิบตั ิงานวอกูว หังนวันวบั
้ ณฑิตวิชาเอกอาช่วอนวามักและ
ความปลอหภักจึงสามารถเข้ าไปปฏิบัติงานวในวสถานวประกอบการหังกลวาวไห้ ซึ่งในวปั จจุบนวั นว่พ้ บววาม่
สถานวประกอบการี่่เป็ นวโรงงานวเป็ นวจานววนวมากีั่วประเีศ ีังในวเขตกรุ
้
งเีพมหานวครและปริ มณฑล
และในวตวางจังหวัห จากการวิเคราะห์พบววาสังคมกังคงม่ความต้ องการบัณฑิต วิชาเอกอาช่วอนวามักและ
ความปลอหภักอ่กเป็ นวจานววนวมาก
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จากข้ อมูลการวิเคราะห์ความต้ องการของสังคมี่่ม่ตวอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ โหกการ
เก็บข้ อมูลจากหนวววกงานวีางสุขภาพ และการจัหประชุมรว วมกับผู้เช่่กวชาญจากสถาบันวการศึกษาห้ านว
สาธารณสุข และผู้เช่่กวชาญจากกระีรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็ นวหนวววกงานวผู้ใช้ บณ
ั ฑิ ต พบววา สังคมม่
ความต้ องการบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ห้ วกเหตุหงั กลวาวจึงจาเป็ นวต้ องผลิตบัณฑิตสาขานว่ ้เพื่อ
ตอบสนวองความต้ อ งการของสัง คม และเพื่ อ ให้ ม่ บุ ค ลากรีางสาธารณสุข อกว า งเพ่ ก งพอในวการ
หาเนวินวการแก้ ปัญ หา และพัฒ นวาสุขภาพของประชาชนว อันวจะนวามาซึ่งการม่ ประชาชนวี่่ ม่ สุขภาพห่
นวอกจากนวันวการปรั
้
บปรุงหลักสูตรในวครั ง้ นว่ ้เป็ นวการปรับเพื่อรองรับกับมาตรฐานวคุณวุฒิระหับปริ ญญาตร่ (มคอ. 1)
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาี่่เก่่กวข้ อง
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ ม่คณ
ุ ลักษณะและความสามารถ หังนว่ ้
1. ม่คณ
ุ ธรรม จริกธรรม ประพฤติตนวตามจรรกาบรรณของวิชาช่พ รวมีังตระหนวั
้
กถึง
ความสาคัญของการหารงช่วิตและการประกอบอาช่พีางสาธารณสุข
2. ม่ความรู้ีงภาคีฤษฎ่
ั้
และปฏิบตั ีิ างห้ านวสาธารณสุข รวมีังแสวงหาองค์
้
ความรู้ีางห้ านว
สาธารณสุขอกวางตวอเนวื่อง
3. ม่ความสามารถในวการคิหอกวางเป็ นวระบบ ม่เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนว แก้ ปัญหา
และปฏิบตั งิ านวโหกใช้ องค์ความรู้ีางห้ านวสาธารณสุขไห้ อกวางถูกต้ อง
4. ม่ความสามารถในวการเป็ นวผู้นวาและม่ความรับผิหชอบในววิชาช่พ สามารถใช้ นววัตกรรมและม่
ความคิหริเริ่ม รวมีังพั
้ ฒนวาตนวเองและวิชาช่พอกวางตวอเนวื่อง
5. ม่ความสามารถในวการสื่อสารไห้ อกวางม่ประสิีธิภาพและสามารถประกุกต์ใช้ เีคโนวโลก่
สารสนวเีศในวการหาเนวินวงานวไห้ อกวางเหมาะสม

10
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนวาคุณภาพหลักสูตร
การพัฒนวาหลักสูตรและการ
โหกการวางแผนว ติหตาม
จัหการเร่ กนวการสอนว
ีบีวนวการหาเนวินวงานว
หลักสูตร และปรับปรุง
หลักสูตรห้ วกกระบวนวการม่
สววนวรววม
- พัฒนวาอาจารก์ในวห้ านวการ
จัหการเร่ กนวการสอนว
- ประเมินวความพึงพอใจของ
บัณฑิตี่่ม่ตอว หลักสูตรและ
การจัหการเร่ กนวการสอนว
- ประเมินวความพึงพอใจของ
นวากจ้ าง ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
- วิเคราะห์สถานวการณ์
ภากนวอกี่่ม่ผลกระีบตวอ
หลักสูตร
- นวาผลการประเมินวมาใช้ ในว
การพัฒนวาหลักสูตรและการ
จัหการเร่ กนวการสอนว
2. ม่การปรับปรุงหลักสูตร ม่การประเมินวหลักสูตรอกวาง
ีุก 5 ป่ โหกพิจารณาจาก สม่าเสมอ
หัชนว่ช่ ้วัห (KPI) ในวการ
ประเมินวคุณภาพการศึกษา
ีุกป่ การศึกษา
3. ม่การปรับปรุงหลักสูตรให้ วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิต
สอหคล้ องกับการ
และผู้ม่สวว นวไห้ สวว นวเส่ก
เปล่่กนวแปลงของสังคม

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
- มคอ. 7 รากงานวผลการหาเนวินวการ
ของหลักสูตร และรากงานวการ
ติหตามประเมินวผลหลักสูตร

- รากงานวความพึงพอใจของนวิสิตี่่ม่
ตวอการจัหการเร่ กนวการสอนว
- รากงานวความพึงพอใจของนวิสิตป่
สุหี้ ากี่่ม่ตอว คุณภาพหลักสูตรและ
การจัหการเร่ กนวการสอนว
- รากงานวความพึงพอใจของนวากจ้ าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
- สรุปการวิเคราะห์ปัจจักี่่สงว ผลตวอ
หลักสูตร รวมีังรากงานวการติ
้
หตาม
บัณฑิตี่่ไห้ งานวีาและ/หรื อ
ประกอบอาช่พอิสระภากในว 1 ป่
- รากงานวการพัฒนวาหลักสูตรและการ
จัหการเร่ กนวการสอนว
- รากงานวผลการประเมินวหลักสูตร
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

- รากงานวผลการหาเนวินวงานวของ
หลักสูตร
- ร้ อกละของบัณฑิตระหับปริญญาตร่ ี่
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4.พัฒนวาบุคลากรห้ านวการ
ีาวิจกั เพื่อพัฒนวาการ
เร่ กนวการสอนว

- สนวับสนวุนวให้ อาจารก์ีา
วิจกั เพื่อพัฒนวาการเร่ กนว
การสอนว
- สนวับสนวุนวให้ อาจารก์ต่พิมพ์
เผกแพรวผลงานววิจกั ในว
วารสารวิชาการีังในว
้
ระหับชาติและนวานวาชาติ
- สนวับสนวุนวให้ อาจารก์เข้ า
รววมประชุมวิชาการและ
นวาเสนวอผลงานววิจกั ในวี่่
ประชุมวิชาการีังในว
้
ระหับชาติและนวานวาชาติ

ไห้ งานวีาและการประกอบอาช่พอิสระ
ในว 1 ป่
- รากงานวความพึงพอใจของนวากจ้ าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
- ร้ อกละของงานววิจกั เพื่อพัฒนวาการ
เร่ กนวการสอนว ตวออาจารก์ประจา
- ร้ อกละของผลงานววิจกั ี่่ต่พิมพ์
เผกแพรวในววารสารวิชาการีังในว
้
ระหับชาติและนวานวาชาติ
ตวออาจารก์ประจา
- ร้ อกละของอาจารก์ี่เข้ ารววมประชุม
วิชาการและนวาเสนวอผลงานววิจกั ในว
ี่่ประชุมวิชาการีังในวระหั
้
บชาติ
และนวานวาชาติ ตวออาจารก์ประจา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัหการศึกษาโหกระบบีวิภาค ข้ อกาหนวหตวางๆ ให้ เป็ นวไปตามข้ อบังคับมหาวิีกาลัก
ศร่ นวครินวีรวิโรฒ ววาห้ วกการศึกษาระหับปริญญาตร่ พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ม่การจัหการเร่ กนวการสอนวภาคฤหูร้อนว ีังนว่
้ ้ขึ ้นวอกูวกบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไมวม่
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ นว
เหือนวสิงหาคม – ธันววาคม
ภาคปลาก
เหือนวมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤหูร้อนว เหือนวมิถนวุ ากนว – เหือนวกรกฎาคม (พิจารณาโหกคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ผู้ม่สิีธิ์สมัครเข้ าศึกษาต้ องม่คณ
ุ สมบัตติ ามข้ อบังคับของมหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ
ววาห้ วกการศึกษาระหับปริญญาตร่ พ.ศ.2548 หังนว่ ้
2.2.1 เป็ นวผู้สาเร็จการศึกษาไมวต่ากววาระหับมัธกมศึกษาตอนวปลาก หรื อเี่กบเีวา
สากวิีกาศาสตร์ (วิีกาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ )
2.2.2 ผวานวการคัหเลือกตามเกณฑ์และข้ อบังคับววาห้ วกการศึกษาปริญญาตร่ ของ
มหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ
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2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
2.3.1 ปั ญหาการปรับตัวจากการเร่ กนวในวระหับมัธกมศึกษา ีังนว่
้ ้เนวื่องมาจากระบบการศึกษา
ในวระหับปริญญาตร่ ซงึ่ แตกตวางจากระหับมัธกมศึกษา ีาให้ ม่ปัญหาการปรับตัวห้ านวการเร่ กนว
2.3.2 ปั ญหาการปรับตัวห้ านวี่่พักอาศัก เนวื่องจากนวิสิตสววนวใหญวไมว ไห้ ม่ภูมิลาเนวาในวจังหวัห
นวครนวากก การี่่ต้องเปล่่กนวี่่อกูวโหกมาพักในวหอพักของมหาวิีกาลักโหกพักรววมกับนวิสิตตวางสาขาวิชา
ีาให้ ไมวสามารถปรึกษาในวเรื่ องการเร่ กนวไห้
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
2.4.1 จัหโครงการปฐมนวิเีศนวิสิตใหมว โหกแนวะนวาการกาหนวหเป้าหมากในวการเร่ กนว เีคนวิคการ
เร่ กนวในวระหับมหาวิีกาลัก การบริ หารเวลา รวมีังการปฎิ
้
บตั ิตามกฎระเบ่กบของการอกูหว อพักของ
มหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ และการปรับตัวในวการอกูวรววมกับผู้อื่นว
2.4.2 การมอบหมากหนว้ าี่่ให้ แกวอาจารก์ี่ปรึ กษาในวการหูแลนวิสิตอกวางใกล้ ชิหในวแตวละ
วิชาเอก โหกต้ องกาหนวหชววงเวลาี่่พบนวิสิตีังวิ
้ ชาเอกีุกสัปหาห์ เพื่อรับฟั งปัญหา รวมีังให้
้
ข้ อเสนวอแนวะในวการเร่ กนว อธิบากให้ นวิสิตเข้ าใจถึงรากละเอ่กหของสาขาี่่นวิสิตเร่ กนวรวมีังโอกาสในวการ
้
ีางานวและการศึกษาตวอ ีาหนว้ าี่่หแู ล และให้ คาแนวะนวาแกวนวิสิต ติหตามผลการเร่ กนวของนวิสิตอกวาง
ตวอเนวื่อง
2.4.3 การจัหกิจกรรมเชื่อมความสัมพันวธ์ระหววางนวิสิตแตวละชันวป่
้ และระหววางนวิสิตกับ
คณาจารก์เพื่อสร้ างความสัมพันวธ์ี่ห่ระหววางนวิสิตแตวละชันวป่
้ และระหววางนวิสิตกับคณาจารก์
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
จานววนวนวิสิต
2558 2559
40
40
ชันวป่
้ ี่ 1
40
ชันวป่
้ ี่ 2
ชันวป่
้ ี่ 3
ชันวป่
้ ี่ 4
40
80
รวม
จานวนที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

2560
40
40
40
120

2561
40
40
40
40
160

2562
40
40
40
40
160

-

-

40
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2.5.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม
จานววนวนวิสิต
ชันวป่
้ ี่ 1
ชันวป่
้ ี่ 2
ชันวป่
้ ี่ 3
ชันวป่
้ ี่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

2558
40
40

2559
40
40
80

2560
40
40
40
120

2561
40
40
40
40
160

2562
40
40
40
40
160

-

-

-

-

40

2560
40
40
40
120

2561
40
40
40
40
160

2562
40
40
40
40
160

-

-

40

2.5.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จานววนวนวิสิต
2558 2559
40
40
ชันวป่
้ ี่ 1
40
ชันวป่
้ ี่ 2
ชันวป่
้ ี่ 3
ชันวป่
้ ี่ 4
40
80
รวม
จานวนที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณแผวนวหินว และงบประมาณรากไห้ ของคณะพลศึกษา มหาวิีกาลัก
ศร่ นวครินวีรวิโรฒ โหกเก็บควาธรรมเนว่กมการศึกษาคนวละ 15,000 บาี ตวอภาคการศึกษา โหกม่
ควาใช้ จาว กในวการจัหการศึกษา ตามหลักสูตรวิีกาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กรณ่รับ
นวิสิต จานววนว 40 คนว ตวอวิชาเอก รวม 120 คนว) หังนว่ ้
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ควาบารุงการศึกษา
ควาธรรมเนว่กม
เงินวอุหหนวุนวจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2558

2559

1,800,000
1,800,000

5,400,000
5,400,000

ป่ งบประมาณ
2560
9,000,000
9,000,000

2561

2562

12,600,000 14,400,000
12,600,000 14,400,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย
รายการ

บาท

ภาคการศึกษา

รวม

1. หมวดค่ าจัดการเรียนการสอน
1.1 ควาสอนว (อาจารก์พิเศษ และควาตอบแีนวี่ค่ ณะอื่นวสอนวให้ )

212,500

8

1,700,000

1.2 ควาวัสหุ (วัสหุสานวักงานวและวัสหุการเร่ กนวการเร่ กนวการสอนว)

250,000

8

2,000,000

62,500

8

500,000

1.4 ควางบพัฒนวาบุคลากร

125,000

8

1,000,000

1.5 ควางบสนวับสนวุนวการวิจกั

100,000

8

800,000

62,500

8

500,000

1.7 ควาพัฒนวาห้ องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

362,500

8

2,900,000

1.8 ควาสาธารณูปโภค

175,000

8

1,400,000

1.9 ควาครุภณ
ั ฑ์/ ควาพัฒนวาสถานวี่่

125,000

8

1,000,000

1.3 ควาจัหสรรีุนวสาหรับนวิสติ

1.6 ควาใช้ จวากในวการปฏิบตั ิงานวภาคสนวาม

11,800,000

ควาใช้ จาว กรวม (หมวหการเร่ กนวการสอนว) นวิสติ 120 คนว

98,333

ควาใช้ จาว กรวม(หมวหการจัหการเร่ กนวการสอนว) นวิสติ 1 คนว
2. หมวหควาใช้ จาว กสววนวกลาง
2.1 ควาสววนวกลางมหาวิีกาลัก

950

8

7,600

2.2 ควาธรรมเนว่กมห้ องสมุห

300

8

2,400

2.3 ควาบารุงกองีุนวห้ องสมุห

400

8

3,200

2.4 ควาธรรมเนว่กมฝว ากกิจการนวิสติ

350

8

2,800

2.5 ควาบารุงกองีุนวคอมพิวเตอร์

650

8

5,200
2,544,000

ควาใช้ จาว กรวม (หมวหควาใช้ จวากสววนวกลาง) นวิสติ 120 คนว
ควาใช้ จาว กรวม (หมวหควาใช้ จวากสววนวกลาง) นวิสติ 1 คนว
ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

21,200
119,533

ค่ าธรรมเนียมต่ อภาคเรียน (จากการคานวณ)

14,941

ค่ าธรรมเนียมต่ อภาคเรียน (ที่เรียกเก็บจริง)

15,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันวเร่
้ กนว
แบบีางไกลผวานวสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นวหลัก
แบบีางไกลผวานวสื่อแพรวภาพและเส่กงเป็ นวสื่อหลัก
แบบีางไกลผวานวีางอิเล็กีรอนวิกส์เป็ นวสื่อหลัก (E-learning)
แบบีางไกลีางอินวเตอร์ เนว็ต
อื่นว ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ ามี)
เป็ นวไปตามข้ อบังคับมหาวิีกาลักศร่ นวครินวีรวิโรฒ ววาห้ วกการศึกษาระหับปริญญาตร่
พ.ศ. 2548
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานววนวหนวววกกิต ม่หนวววกกิตรวมตลอหหลักสูตรไมวนว้อกกววา 142 หนวววกกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หลักสูตรวิีกาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม่ 3 วิชาเอก เป็ นวหลักสูตร 4
ป่ กาหนวหให้ เร่ กนวไมวนว้อกกววา 142 หนวววกกิต โหกม่โครงสร้ างหลักสูตรในวแตวละวิชาเอกหังนว่ ้
หมวดวิชา

วิชาเอกสาธารณสุข

วิชาเอกอนามัย

วิชาเอกอาชีวอนามัย

ชุมชน

สิ่งแวดล้ อม

และความปลอดภัย

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

103 หน่ วยกิต

103 หน่ วยกิต

103 หน่ วยกิต

2.1 กลุมว วิชาพื ้นวฐานววิชาช่พ

30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

15 หนวววกกิต

15 หนวววกกิต

15 หนวววกกิต

15 หนวววกกิต

15 หนวววกกิต

15 หนวววกกิต

2.2 กลุมว วิชาช่พสาธารณสุข

27 หน่ วยกิต

27 หน่ วยกิต

27 หน่ วยกิต

2.3 กลุมว วิชาช่พเฉพาะวิชาเอก

44 หน่ วยกิต

44 หน่ วยกิต

44 หน่ วยกิต

2.4 กลุมว วิชาช่พเลือก

2 หน่ วยกิต

2 หน่ วยกิต

2 หน่ วยกิต

2.1.1 กลุมว วิชาวิีกาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
2.1.2 กลุมว วิชาพื ้นวฐานวสาธารณสุข
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

4. หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์

3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต

142 หน่ วยกิต

142 หน่ วยกิต

142 หน่ วยกิต

วิชาชีพ
รวม

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จานววนวไมวนว้อกกววา 30 หนวววกกิต ในวกลุมว วิชาหังตวอไปนว่ ้

1. กลุ่มวิชาภาษา
กาหนวหให้ เร่ กนวไมวนว้อกกววา 9 หนวววกกิต หังนว่ ้
1.1 ภาษาไทย กาหนวหให้ เลือกเร่ กนวไมวนว้อกกววา 3 หนวววกกิต จากรากวิชาตวอไปนว่ ้
มศว 111 ภาษาไีกเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
มศว 112 วรรณกรรมไีกปริ ีรรศนว์
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
1.2 ภาษาต่ างประเทศ กาหนวหให้ เลือกเร่ กนวไมวนว้อกกววา 6 หนวววกกิต จากรากวิชาตวอไปนว่ ้
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการสื่อสาร 1
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการสื่อสาร 2
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนวานวาชาติ 1
SWU 123 English for International Communication I
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนวานวาชาติ 2
SWU 124 English for International Communication II
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
SWU 131 French for Communication I
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
SWU 132 French for Communication II

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

18
มศว 133 ภาษาเกอรมันวเพื่อการสื่อสาร 1
SWU 133 German for Communication I
มศว 134 ภาษาเกอรมันวเพื่อการสื่อสาร 2
SWU 134 German for Communication II
มศว 135 ภาษาจ่นวเพื่อการสื่อสาร 1
SWU 135 Chinese for Communication I
มศว 136 ภาษาจ่นวเพื่อการสื่อสาร 2
SWU 136 Chinese for Communication II
มศว 137 ภาษาญ่่ปนวเพื
ุว ่อการสื่อสาร 1
SWU 137 Japanese for Communication I
มศว 138 ภาษาญ่่ปนวเพื
ุว ่อการสื่อสาร 2
SWU 138 Japanese for Communication II
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กาหนวหให้ เลือกเร่ กนว ไมวนว้อกกววา 6 หนวววกกิต จากรากวิชาตวอไปนว่ ้
มศว 141 ีักษะการรู้สารสนวเีศ
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142 วิีกาศาสตร์ เพื่อการพัฒนวาคุณภาพช่วิตและสิ่งแวหล้ อม
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143 พลังงานวีางเลือก
SWU 143 Alternative Energy
มศว 144 คณิตศาสตร์ ในวช่วิตประจาวันว
SWU 144 Mathematics in Daily Life
มศว 145 สุขภาวะและวิถ่ช่วิตเชิงสร้ างสรรค์
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341 วิีกาศาสตร์ ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงานว และจิต
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
กาหนวหให้ เร่ กนวไมวนว้อกกววา 15 หนวววกกิต หังนว่ ้
3.1 วิชาบังคับ กาหนวหให้ เร่ กนว 9 หนวววกกิต หังนว่ ้
มศว 151 การศึกษาีัว่ ไปเพื่อพัฒนวามนวุษก์
SWU 151 General Education for Human Development

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

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

3(2-2-5)
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มศว 251 มนวุษก์กบั สังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
มศว 252 สุนวีร่ กศาสตร์ เพื่อช่วิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
3.2 วิชาเลือก กาหนวหให้ เลือกเร่ กนว ไมวนว้อกกววา 6 หนวววกกิต จากรากวิชาตวอไปนว่ ้
มศว 351 การพัฒนวาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนวการคิห
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353 มนวุษก์กบั การใช้ เหตุผลและจริกธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
มศว 354 มนวุษก์กบั สันวติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
มศว 355 พุีธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
มศว 356 วรรณกรรมและพลังีางปัญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
มศว 357 ศิลปะและความคิหสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
มศว 358 หนวตร่ และจิตวิญญาณมนวุษก์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
มศว 361 ประวัตศิ าสตร์ และพลังขับเคลื่อนวสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
มศว 362 มนวุษก์กบั อารกธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
มศว 363 มนวุษก์กบั การเมือง การปกครอง และกฎหมาก
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics, Government and Law
มศว 364 เศรษฐกิจในวกระแสโลกาภิวตั นว์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
มศว 365 หลักการจัหการสมักใหมว
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
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มศว 366 จิตวิีกาสังคม
SWU 366 Social Psychology
มศว 367 กฎหมากีัว่ ไป
SWU 367 Legal Studies
มศว 371 ความคิหสร้ างสรรค์กบั นววัตกรรม และเีคโนวโลก่
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
มศว 372 ภูมิปัญญาี้ องถิ่นว
SWU 372 Local Wisdom
มศว 373 ภูมิลกั ษณ์ชมุ ชนว
SWU 373 Man and Community
มศว 374 สัมมาช่พเพื่อชุมชนว
SWU 374 Ethical Careers for Community
มศว 375 ธรรมาภิบาลในวการบริหารจัหการชุมชนว
SWU 375 Good Governance in Community Management

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

2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมากถึง กลุมว วิชาพื ้นวฐานววิชาช่พ กลุมว วิชาช่พสาธารณสุข และกลุมว วิชาช่พเฉพาะวิชาเอก
กาหนวหให้ เร่ กนวไมวนว้อกกววา 105 หนวววกกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ กาหนดให้ เรียน 30 หน่ วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กาหนดให้ เรียน 15 หน่ วยกิต
คม 100 เคม่ีวั่ ไป 1
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry I
คม 190 ปฏิบตั ิการเคม่ีวั่ ไป 1
1(0-2-1)
CH 190 General Chemistry Laboratory I
ชว 101 ช่ววิีกา 1
3(3-0-6)
BI 101 Biology I
ชว 191 ปฏิบตั กิ ารช่ววิีกา 1
1(0-2-1)
BI 191 Biology Laboratory I
ฟส 100 ฟิ สิกส์ีวั่ ไป
3(3-0-6)
PY 100 General Physics
ฟส 180 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ีวั่ ไป
1(0-2-1)
PY 180 General Physics Laboratory
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คณ 113 คณิตศาสตร์ สาหรับวิีกาศาสตร์ สขุ ภาพ
MA 113 Mathematics for Health Sciences

3(3-0-6)

2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานสาธารณสุข กาหนดให้ เรี ยน 15 หน่ วยกิต
พสธ 101
PPH 101
พสธ 102
PPH 102
พสธ 201
PPH 201
พสธ 202
PPH 202
พสธ 203
PPH 203
พสธ 301
PPH 301
พสธ 401
PPH 401

พสธ 111
PPH 111
พสธ 112
PPH 112
พสธ 211
PPH 211
พสธ 212
PPH 212
พสธ 213
PPH 213

กากวิภาคศาสตร์ และสร่ รวิีกาของมนวุษก์
Human Anatomy and Physiology
การสาธารณสุขเบื ้องต้ นว
Introduction to Public Health
จุลช่ววิีกาสาหรับสาธารณสุข
Microbiology for Public Health
ปรสิตวิีกาสาหรับสาธารณสุข
Parasitology for Public Health
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 1
Professional English I
ช่วสถิติ
Biostatistics
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 2
Professional English II

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

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข กาหนดให้ เรี ยน 27 หน่ วยกิต โดยมีรายวิชาดังนี ้
อาช่วอนวามักและความปลอหภัก
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety
อนวามักสิ่งแวหล้ อม
3(3-0-6)
Environmental Health
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Health Education and Behavioral Science
โรคติหเชื ้อและโรคไร้ เชื ้อ
3(3-0-6)
Infectious and Non-infectious Diseases
การปฐมพกาบาล
3(2-2-5)
First Aid
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พสธ 311
PPH 311
พสธ 312
PPH 312
พสธ 313
PPH 313
พสธ 314
PPH 314

วิีกาการระบาห
Epidemiology
จรรกาบรรณวิชาช่พและกฎหมากสาธารณสุข
Professional Ethical and Public Health Law
การบริ หารงานวสาธารณสุข
Public Health Administration
การวิจกั ีางสาธารณสุข
Public Health Research

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

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะวิชาเอก กาหนดให้ เรี ยน 44 หน่ วยกิต แบ่ งเป็ น
2.3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
กาหนวหให้ เร่ กนว จานววนว 44 หนวววกกิต ตามรากวิชาหังนว่ ้
พสธ 221 การพัฒนวาสาธารณสุขชุมชนว
PPH 221 Community Public Health Development
พสธ 222 โภชนวาการสาธารณสุข
PPH 222 Public Health Nutrition
พสธ 223 การสื่อสารสุขภาพ
PPH 223 Health Communication
พสธ 224 การจัหองค์กรและเครื อขวากชุมชนวห้ านวสุขภาพ
PPH 224 Health Related Organization and Community Network Management
พสธ 225 ีันวตสุขภาพ
PPH 225 Dental Health
พสธ 226 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาห้ านวสุขภาพ
PPH 226 Mental Health and Health Counseling
พสธ 321 การสร้ างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
PPH 321 Holistic Health Promotion Approach
พสธ 322 สุขภาพผู้สงู อากุ
PPH 322 Health Aspects of Aging
พสธ 323 เภสัชสาธารณสุข
PPH 323 Public Health Pharmacy

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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พสธ 324
PPH 324
พสธ 325
PPH 325
พสธ 326
PPH 326
พสธ 327
PPH 327
พสธ 328
PPH 328
พสธ 329
PPH 329
พสธ 421
PPH 421
พสธ 422
PPH 422
พสธ 423
PPH 423
พสธ 424
PPH 424
พสธ 425
PPH 425

ภาวะผู้นวาและการสร้ างการม่สวว นวรววมของชุมชนว
Leadership and Community Participation
อนวามักครอบครัว
Family Health
การหูแลีางการแพีก์ขนวพื
ั ้ ้นวฐานว
Basic Medical Care
ชุมชนวภิวตั นว์เพื่อการพึง่ ตนวเองีางสุขภาพ
Localization for Self-reliance in Health
การจัหการความรู้เพื่อการพัฒนวาสุขภาพี่่กงั่ กืนว
Knowledge Management for Sustainable Health Development
การบริ หารราชการสววนวี้ องถิ่นวสาหรับนวักสาธารณสุข
Local Administration for Public Health Personnel
การฝึ กปฏิบตั ิหแู ลีางการแพีก์ขนวพื
ั ้ ้นวฐานว
Basic Medical Care Practicum
การวางแผนวและประเมินวผลสาธารณสุขชุมชนว
Community Public Health Planning and Evaluation
เีคโนวโลก่สาธารณสุขและคอมพิวเตอร์ สาหรับสาธารณสุขชุมชนว
Public Health Technology and Computer for Community Public Health
สัมมนวาสาธารณสุขชุมชนว
Seminar in Community Public Health
การศึกษาอิสระีางสาธารณสุข
Independent Study in Public Health

2.3.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม
กาหนวหให้ เร่ กนว จานววนว 44 หนวววกกิต ตามรากวิชาหังนว่ ้
พสธ 231 การสุขาภิบาลอาหารและความมันว่ คงีางอาหาร
PPH 231 Food Sanitation and Food Security
พสธ 232 การควบคุมมลพิษีางเส่กงและเหตุราคาญ
PPH 232 Noise and Nuisance Control
พสธ 233 การควบคุมสัตว์ขาข้ อและสัตว์ฟันวแีะ
PPH 233 Arthropod and Rodent Control

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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พสธ 234
PPH 234
พสธ 235
PPH 235
พสธ 236
PPH 236
พสธ 331
PPH 331
พสธ 332
PPH 332
พสธ 333
PPH 333
พสธ 334
PPH 334
พสธ 335
PPH 335
พสธ 336
PPH 336
พสธ 337
PPH 337
พสธ 431
PPH 431
พสธ 432
PPH 432
พสธ 433
PPH 433
พสธ 434
PPH 434
พสธ 435
PPH 435

การกาจัหและจัหการสิ่งปฏิกลู
Waste Disposal and Management
พิษวิีกาสิ่งแวหล้ อม
Environmental Toxicology
การจัหหาและการสุขาภิบาลนว ้าหื่มนว ้าใช้
Water Supply and Sanitation
การจัหการขกะมูลฝอก
Solid Waste Management
การควบคุมมลภาวะีางอากาศ
Air Pollution Control
การวิเคราะห์นว ้าและนว ้าเส่ก
Water and Wastewater Analysis
การควบคุมมลพิษอากาศในวอุตสาหกรรม
Industrial Air Pollution Control
การกาจัหขกะอันวตรากและกากอุตสาหกรรม
Industrial and Hazardous Waste Disposal
การประเมินวความเส่่กงห้ านวสุขภาพและสิ่งแวหล้ อม
Environmental and Health Risk Assessment
การจัหการสิ่งแวหล้ อมและเีคโนวโลก่สะอาห
Environmental Management and Clean Technology
การจัหการนว ้าเส่กในวอุตสาหกรรม
Industrial Wastewater Management
การประเมินวผลกระีบห้ านวสุขภาพและสิ่งแวหล้ อม
Environmental and Health Impact Assessment
การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวหล้ อม
Environmental Surveillance
การศึกษาอิสระห้ านวอนวามักสิ่งแวหล้ อม
Independent Study in Environmental Health
สัมมนวาอนวามักสิ่งแวหล้ อม
Seminar in Environmental Health

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
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2.3.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กาหนวหให้ เร่ กนว จานววนว 44 หนวววกกิต ตามรากวิชาหังนว่ ้
พสธ 241 ความปลอหภักในวงานวอุตสาหกรรม
PPH 241 Industrial Safety
พสธ 242 สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมขันวมู
้ ลฐานว
PPH 242 Fundamental of Industrial Hygiene
พสธ 243 หลักการวิศวกรรมสาหรับงานวอาช่วอนวามัก ความปลอหภักและสิ่งแวหล้ อม
PPH 243 Principles of Engineering for Occupational Health, Safety and
Environment
พสธ 244 กระบวนวการผลิตีางอุตสาหกรรมและอันวตราก
PPH 244 Industrial Process and Hazards
พสธ 341 พิษวิีกาอาช่วอนวามัก
PPH 341 Occupational Toxicology
พสธ 342 อาช่วเวชศาสตร์ ขนวมู
ั ้ ลฐานว
PPH 342 Fundamental of Occupational Medicine
พสธ 343 การเก็ บ และวิ เ คราะห์ ตั ว อกว า งีางห้ านวสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
PPH 343 Industrial Hygiene Sampling and Analysis
พสธ 344 การกศาสตร์
PPH 344 Ergonomics
พสธ 345 วิศวกรรมความปลอหภักในวงานวอุตสาหกรรม
PPH 345 Industrial Safety Engineering
พสธ 346 การระบากอากาศในวงานวอุตสาหกรรม
PPH 346 Industrial Ventilation
พสธ 347 กฎหมากความปลอหภัก อาช่วอนวามัก และสภาพแวหล้ อมในวการีางานว
PPH 347 Occupational Health, Safety and Environment Legislation
พสธ 348 ปฏิบตั งิ านวีางสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความปลอหภัก
PPH 348 Industrial Hygiene and Safety Practice
พสธ 349 จิตวิีกาอุตสาหกรรม
PPH 349 Industrial Psychology
พสธ 441 สัมมนวาอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
PPH 441 Seminar in Occupational Health and Safety

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

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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พสธ 442
PPH 442
พสธ 443
PPH 443
พสธ 444
PPH 444
พสธ 445
PPH 445
พสธ 446
PPH 446

การประเมินวและการจัหการความเส่่กงีางอุตสาหกรรม
Industrial Risk Assessment and Management
การป้องกันวและควบคุมอัคค่ภกั และสารเคม่รั่วไหล
Chemical and Fire Prevention and Control
การบริ หารจัหการห้ านวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
Occupational Health and Safety Administrations
มาตรฐานวห้ านวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
Standard for Occupational Health and Safety
การศึกษาอิสระห้ านวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
Independent Study in Occupational Health and Safety

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 หน่ วยกิต
กาหนวหให้ เลือกเร่ กนวไมวนว้อกกววา 2 หนวววกกิต จากรากวิชาหังตวอไปนว่ ้
2.4.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขชุมชน
พสธ 361 การออกกาลังกากเพื่อสุขภาพ
PPH 361 Exercise for Health
พสธ 362 เพศศึกษา
PPH 362 Sex Education
พสธ 363 พลวัตกลุมว และการีางานวเป็ นวี่ม
PPH 363 Group Dynamics and Teamwork
พสธ 364 นวโกบากสาธารณะเพื่อสุขภาพ
PPH 364 Public Policy for Health
พสธ 365 การตลาหเชิงสังคมเพื่อสุขภาพ
PPH 365 Social Marketing for Health
พสธ 366 เศรษฐศาสตร์ สขุ ภาพ
PPH 366 Health Economics
พสธ 367 ระบบสารสนวเีศสาธารณสุข
PPH 367 Public Health Information System
พสธ 368 วิถ่ช่วิตและภูมิปัญญาไีกเพื่อสุขภาพ
PPH 368 Thai Lifestyle and Wisdom for Health

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

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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พสธ 369
PPH 369
พสธ 370
PPH 370
พสธ 371
PPH 371
พสธ 372
PPH 372
พสธ 373
PPH 373

ประชากรศาสตร์
Demography
สุขภาพผู้บริโภค
Consumer Health
การจัหการเชิงระบบในวหนวววกงานวสาธารณสุข
System Management in Public Health Organization
ีักษะช่วิตและวิกฤตสุขภาพ
Life Skill and Health Crisis
การจัหฝึ กอบรมีางสุขภาพ
Training in Health

พสธ 374
PPH 374
พสธ 375
PPH 375
พสธ 376
PPH 376

2.4.2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม
กฎหมากอนวามักสิ่งแวหล้ อม
Environmental Health Law
การบาบัหสารมลพิษีางช่วภาพ
Bioremediation
การอนวุรักษ์สิ่งแวหล้ อมและมรหกีางวัฒนวธรรม
Natural Environmental and Culture Heritage Conservation

พสธ 377
PPH 377
พสธ 378
PPH 378
พสธ 379
PPH 379

2.4.3 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การสวงเสริมสุขภาพในวการีางานว
Health Promotion at Work
การบริ หารเพื่อควบคุมการสูญเส่กและการเพิ่มผลผลิต
Loss Control Management and Productivity Improvement
โรคจากการประกอบอาช่พและการควบคุม
Occupational Diseases and Control

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

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

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
กาหนวหให้ เลือกเร่ กนวรากวิชาี่่เปิ หสอนวในวหลักสูตรระหับปริญญาตร่ ของมหาวิีกาลัก
ศร่ นวครินวีรวิโรฒ ตามความสนวใจของนวิสิต ไมวนว้อกกววา 6 หนวววกกิต
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4) หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ
PPH 451 Field Experience

3(0-9-0)

รหัสตัวอักษร
ความหมายของตัวอักษร
พสธ และ PPH หมากถึง
รหัสตัวเลข
รหัสเลขตัวแรก หมากถึง
รหัสเลขตัวกลาง หมากถึง
0
หมากถึง
1
หมากถึง
2
หมากถึง
3
หมากถึง
4
หมากถึง
5
หมากถึง
6 และ 7 หมากถึง
รหัสเลขตัวี้ าก หมากถึง

รากวิชาในวหลักสูตรวิีกาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชันวป่
้ ี่เปิ หสอนว
กลุมว วิชา
รากวิชาพื ้นวฐานวสาธารณสุข
รากวิชาช่พสาธารณสุข
รากวิชาเอกสาธารณสุขชุมชนว
รากวิชาเอกอนวามักสิ่งแวหล้ อม
รากวิชาเอกอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
รากวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ
รากวิชาช่พเลือก
ลาหับวิชาในวกลุมว

ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่ วยกิต
รหัสเลขนวอกวงเล็บ

หมากถึง จานววนวหนวววกกิตีังหมหของรากวิ
้
ชานวันว้

รหัสเลขในววงเล็บตัวี่่ 1 หมากถึง จานววนวชัว่ โมงบรรกาก
รหัสเลขในววงเล็บตัวี่่ 2 หมากถึง จานววนวชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร
รหัสเลขในววงเล็บตัวี่่ 3 หมากถึง จานววนวชัว่ โมงเร่ กนวรู้ ห้วกตนวเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนวการศึกษาจาแนวกตามวิชาเอกี่่ศกึ ษาหังนว่ ้
1) วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มศว 151 การศึกษาีัว่ ไปเพื่อพัฒนวามนวุษก์
มศว 145 สุขภาพวะและวิถ่ช่วิตเชิงสร้ างสรรค์
มศว 252 สุนวีร่ กศาสตร์ เพื่อช่วติ
ชว 101 ช่ววิีกา 1
ชว 191 ปฏิบตั ิการช่ววิีกา 1
คม 100 เคม่ีวั่ ไป 1
คม 190 ปฏิบตั ิการเคม่ีวั่ ไป
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื ้องต้ นว

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
รวม 19 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการ
สือ่ สาร 1
ฟส 100 ฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
พสธ 201 จุลช่ววิีกาสาหรับสาธารณสุข
พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 1
พสธ 221 การพัฒนวาสาธารณสุขชุมชนว
พสธ 222 โภชนวาการสาธารณสุข

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มศว 251 มนวุษก์กบั สังคม
มศว 111 ภาษาไีกเพื่อการสือ่ สาร
มศว 141 ีักษะการรู้สารสนวเีศ
คณ 113 คณิตศาสตร์ สาหรับวิีกาศาสตร์ สขุ ภาพ
พสธ 101 กากวิภาคศาสตร์ และสร่ รวิีกาของ
มนวุษก์
พสธ 111 อาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 112 อนวามักสิง่ แวหล้ อม

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

รวม 21 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยกิต
3(2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการ
3(2-2-5)
สือ่ สาร 2
3(3-0-6) ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
1(0-2-1)
2(1-2-3) พสธ 202 ปรสิตวิีกาสาหรับสาธารณสุข
2(1-2-3)
3(3-0-6) พสธ 212 โรคติหเชื ้อและโรคไร้ เชื ้อ
3(3-0-6)
2(1-2-3) พสธ 213 การปฐมพกาบาล
3(2-2-5)
3(3-0-6) พสธ 223 การสือ่ สารสุขภาพ
2(1-2-3)
2(2-0-4) พสธ 224 การจัหองค์กรและเครือขวากชุมชนวห้ านว
2(1-2-3)
สุขภาพ
พสธ 225 ีันวตสุขภาพ
2(1-2-3)
พสธ 226 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาห้ านว
2(1-2-3)
สุขภาพ
รวม 18 หน่ วยกิต
รวม 20 หน่ วยกิต
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ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
มศว 353 มนวุษก์กบั การใช้ เหตุผลและจริ กธรรม
พสธ 311 วิีกาการระบาห
พสธ 312 จรรกาบรรณวิชาช่พและกฎหมาก
สาธารณสุข
พสธ 313 การบริ หารงานวสาธารณสุข
พสธ 321 การสร้ างเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม
พสธ 322 สุขภาพผู้สงู อากุ
พสธ 323 เภสัชสาธารณสุข
พสธ 324 ภาวะผู้นวาและการสร้ างการม่สวว นวรววม
ของชุมชนว

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

รวม 21 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
มศว 351 การพัฒนวาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
พสธ 301 ช่วสถิติ
2(2-0-4)
พสธ 314 การวิจกั ีางสาธารณสุข
3(2-2-5)
พสธ 325 อนวามักครอบครัว
2(2-0-4)
พสธ 326 การหูแลีางการแพีก์ขนวพื
ั ้ ้นวฐานว
3(2-2-5)
พสธ 327 ชุมชนวภิวตั นว์เพื่อการพึง่ ตนวเองีาง
2(2-0-4)
สุขภาพ
พสธ 328 การจัหการความรู้เพื่อการพัฒนวาสุขภาพ 2(1-2-3)
ี่่กงั่ กืนว
พสธ 329 การบริ หารราชการสววนวี้ องถิ่นวสาหรับ
2(2-0-4)
นวักสาธารณสุข
วิชาช่พเลือก
2
รวม 21 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
หนวววกกิต
พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 2
2(1-2-3) พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์วชิ าช่พ
พสธ 421 การฝึ กปฏิบตั ิหแู ลีางการแพีก์ขนวั ้
2(0-4-2)
พื ้นวฐานว
พสธ 422 การวางแผนวและประเมินวผลสาธารณสุข 3(2-2-5)
ชุมชนว
พสธ 423 เีคโนวโลก่สาธารณสุขและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
สาหรับสาธารณสุขชุมชนว
พสธ 424 สัมมนวาสาธารณสุขชุมชนว
2(1-2-3)
พสธ 425 การศึกษาอิสระีางสาธารณสุข
1(0-2-1)
วิชาเลือกเสร่
6
รวม 19 หน่ วยกิต

หนวววกกิต
3(0-9-0)

รวม 3 หน่ วยกิต
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2) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มศว 151 การศึกษาีัว่ ไปเพื่อพัฒนวามนวุษก์
มศว 145 สุขภาพวะและวิถ่ช่วิตเชิงสร้ างสรรค์
มศว 252 สุนวีร่ กศาสตร์ เพื่อช่วติ
ชว 101 ช่ววิีกา 1
ชว 191 ปฏิบตั ิการช่ววิีกา 1
คม 100 เคม่ีวั่ ไป 1
คม 190 ปฏิบตั ิการเคม่ีวั่ ไป
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื ้องต้ นว

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
รวม 19 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการ
สือ่ สาร 1
พส 100 ฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
พสธ 201 จุลช่ววิีกาสาหรับสาธารณสุข
พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 1
พสธ 231 การสุขาภิบาลอาหารและความมันว่ คง
ีางอาหาร
พสธ 232 การควบคุมมลพิษีางเส่กงและเหตุ
ราคาญ

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มศว 251 มนวุษก์กบั สังคม
มศว 111 ภาษาไีกเพื่อการสือ่ สาร
มศว 141 ีักษะการรู้สารสนวเีศ
คณ 113 คณิตศาสตร์ สาหรับวิีกาศาสตร์ สขุ ภาพ
พสธ 101 กากวิภาคศาสตร์ และสร่ รวิีกาของ
มนวุษก์
พสธ 111 อาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 112 อนวามักสิง่ แวหล้ อม

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

รวม 21 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
3(2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการ
สือ่ สาร 2
3(3-0-6) ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
2(1-2-3) พสธ 202 ปรสิตวิีกาสาหรับสาธารณสุข
3(3-0-6) พสธ 212 โรคติหเชื ้อและโรคไร้ เชื ้อ
2(1-2-3) พสธ 213 การปฐมพกาบาล
2(1-2-3) พสธ 233 การควบคุมสัตว์ขาข้ อและสัตว์ฟันวแีะ
พสธ 234 การกาจัหและจัหการสิง่ ปฏิกลู
2(1-2-3) พสธ 235 พิษวิีกาสิง่ แวหล้ อม
พสธ 236 การจัหหาและการสุขาภิบาล
นว ้าหื่มนว ้าใช้

รวม 17 หน่ วยกิต

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

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

รวม 21 หน่ วยกิต
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ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
มศว 353 มนวุษก์กบั การใช้ เหตุผลและจริ กธรรม
พสธ 311 วิีกาการระบาห
พสธ 312 จรรกาบรรณวิชาช่พและกฎหมาก
สาธารณสุข
พสธ 313 การบริ หารงานวสาธารณสุข
พสธ 331 การจัหการขกะมูลฝอก
พสธ 332 การควบคุมมลภาวะีางอากาศ
วิชาช่พเลือก

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

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
มศว 351 การพัฒนวาบุคลิกภาพ
พสธ 301 ช่วสถิติ
พสธ 314 การวิจกั ีางสาธารณสุข
พสธ 333 การวิเคราะห์นว ้าและนว ้าเส่ก
พสธ 334 การควบคุมมลพิษอากาศในว
อุตสาหกรรม
พสธ 335 การกาจัหขกะอันวตรากและ
กากอุตสาหกรรม
พสธ 336 การประเมินวความเส่ก่ งห้ านวสุขภาพและ
สิง่ แวหล้ อม
พสธ 337 การจัหการสิง่ แวหล้ อมและเีคโนวโลก่
สะอาห

รวม 20 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 2
พสธ 431 การจัหการนว ้าเส่กในวอุตสาหกรรม
พสธ 432 การประเมินวผลกระีบห้ านวสุขภาพและ
สิง่ แวหล้ อม
พสธ 433 การเฝ้าระวังคุณภาพสิง่ แวหล้ อม
พสธ 434 การศึกษาอิสระห้ านวอนวามักสิง่ แวหล้ อม
พสธ 435 สัมมนวาอนวามักสิง่ แวหล้ อม
วิชาเลือกเสร่

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
หนวววกกิต
2(1-2-3) พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์วชิ าช่พ
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม 22 หน่ วยกิต

หนวววกกิต
3(0-9-0)

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

รวม 19 หน่ วยกิต

รวม 3 หน่ วยกิต
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3) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มศว 151 การศึกษาีัว่ ไปเพื่อพัฒนวามนวุษก์
มศว 145 สุขภาพวะและวิถ่ช่วิตเชิงสร้ างสรรค์
มศว 252 สุนวีร่ กศาสตร์ เพื่อช่วติ
ชว 101 ช่ววิีกา 1
ชว 191 ปฏิบตั ิการช่ววิีกา 1
คม 100 เคม่ีวั่ ไป 1
คม 190 ปฏิบตั ิการเคม่ีวั่ ไป
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื ้องต้ นว

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
รวม 19 หน่ วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการ
สือ่ สาร 1
พส 100 ฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
พสธ 201 จุลช่ววิีกาสาหรับสาธารณสุข
พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 1
พสธ 241 ความปลอหภักในวงานวอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสร่

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มศว 251 มนวุษก์กบั สังคม
มศว 111 ภาษาไีกเพื่อการสือ่ สาร
มศว 141 ีักษะการรู้สารสนวเีศ
คณ 113 คณิตศาสตร์ สาหรับวิีกาศาสตร์ สขุ ภาพ
พสธ 101 กากวิภาคศาสตร์ และสร่ รวิีกาของ
มนวุษก์
พสธ 111 อาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 112 อนวามักสิง่ แวหล้ อม

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

รวม 21 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
3(2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการ
สือ่ สาร 2
3(3-0-6) ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
2(1-2-3) พสธ 202 ปรสิตวิีกาสาหรับสาธารณสุข
3(3-0-6) พสธ 212 โรคติหเชื ้อและโรคไร้ เชื ้อ
2(1-2-3) พสธ 213 การปฐมพกาบาล
3(3-0-6) พสธ 242 สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมขันวมู
้ ลฐานว
3
พสธ 243 หลักการวิศวกรรมสาหรับงานวอาช่ว
อนวามัก ความปลอหภักและสิง่ แวหล้ อม
พสธ 244 กระบวนวการผลิตีางอุตสาหกรรมและ
อันวตราก
รวม 19 หน่ วยกิต

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

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

รวม 20 หน่ วยกิต

34
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
มศว 353 มนวุษก์กบั การใช้ เหตุผลและจริ กธรรม
พสธ 311 วิีกาการระบาห
พสธ 312 จรรกาบรรณวิชาช่พและกฎหมาก
สาธารณสุข
พสธ 313 การบริ หารงานวสาธารณสุข
พสธ 341 พิษวิีกาอาช่วอนวามัก
พสธ 342 อาช่วเวชศาสตร์ ขนวมู
ั ้ ลฐานว
พสธ 343 การเก็บและวิเคราะห์ตวั อกวางีางห้ านว
สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม

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

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
มศว 351 การพัฒนวาบุคลิกภาพ
พสธ 301 ช่วสถิติ
พสธ 314 การวิจกั ีางสาธารณสุข
พสธ 344 การกศาสตร์
พสธ 345 วิศวกรรมความปลอหภักในวงานว
อุตสาหกรรม
พสธ 346 การระบากอากาศในวงานวอุตสาหกรรม
พสธ 347 กฎหมากความปลอหภัก อาช่วอนวามัก
และสภาพแวหล้ อมในวการีางานว
พสธ 348 ปฏิบตั ิงานวีางสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม
และความปลอหภัก
พสธ 349 จิตวิีกาอุตสาหกรรม

รวม 21 หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 2
พสธ 441 สัมมนวาห้ านวอาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก
พสธ 442 การประเมินวและการจัหการความเส่ก่ ง
ีางอุตสาหกรรม
พสธ 443 การป้องกันวและควบคุมอัคค่ภกั และ
สารเคม่รั่วไหล
พสธ 444 การบริ หารจัหการห้ านวอาช่วอนวามักและ
ความปลอหภัก
พสธ 445 มาตรฐานวห้ านวอาช่วอนวามัก และ
ความปลอหภัก
พสธ 446 การศึกษาอิสระห้ านวอาช่วอนวามักและ
ความปลอหภัก
วิชาเลือกเสร่
วิชาช่พเลือก

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
หนวววกกิต
2(1-2-3) พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์วชิ าช่พ
2(1-2-3)

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

รวม 21 หน่ วยกิต
หนวววกกิต
3(0-9-0)

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

รวม 18 หน่ วยกิต

รวม 3 หน่ วยกิต

35

คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธ่การใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเข่กนวพรรณนวาความ
สรุปความ กวอความ ขกากความ และการสังเคราะห์ความคิหเพื่อการสื่อสาร ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ ภาษาเพื่อ
สื่อสารในวสถานวการณ์ตาว ง ๆ ห้ วกกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนวการคิห การถวากีอหความรู้ ภูมิปัญญา คุณคว าของภาษาและความเป็ นวไีกในว
งานววรรณกรรม ีัง้ นว่ โ้ หกเลื อกศึกษาจากวรรณกรรมในวอห่ต รว วมสมัก ร้ อกแก้ วหรื อร้ อกกรอง ห้ วก
กระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนวาีักษะีางห้ านวภาษาเพื่อการสื่อสารในวกุคโลกาภิวตั นว์ โหกเร่ กนวรู้ เข้ าใจ และฝึ กีักษะ
ภาษาห้ านวการฟั ง พูห อวานว เข่กนว และคาศัพี์ในวช่วิตประจาวันว ห้ วกกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลากีัง้
ในวและนวอกห้ องเร่ ก นว สว ง เสริ ม การเร่ ก นวรู้ แบบพึ่ ง พาตนว นว าภาษาอัง กฤษไปใช้ ใ นวการสื่ อ สารในว
สถานวการณ์ตาว งๆ และเป็ นวพื ้นวฐานวในวการพัฒนวาการเร่ กนวรู้ภาษาตวอไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนวาีักษะห้ านวภาษาและกระบวนวการเร่ กนวรู้ เพื่อการสื่อสารในวกุคโลกาภิวตั นว์ โหกฝึ กีักษะ
ภาษาห้ านวการฟั ง พู ห อว า นว และเข่ ก นว ห้ ว กสื่ อ กระบวนวการเร่ ก นวรู้ และเีคโนวโลก่ ส ารสนวเีศี่่
หลากหลาก สวงเสริ ม การเร่ กนวรู้ แบบพึ่งพาตนว สนวับสนวุนวให้ นวาภาษาอังกฤษไปใช้ ในวการสร้ างความ
รววมมือในวการเร่ กนวรู้และเป็ นวประโกชนว์ตอว ตนวเองและสังคม
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒ นวาีักษะภาษาอังกฤษห้ านวการฟั ง พูห อวานว เข่ กนว และห้ านวการคิหอกวางม่ วิจารณญานว
เร่ กนวรู้ภาษาอังกฤษในวฐานวะี่่เป็ นวภาษานวานวาชาติ เพื่อพัฒนวาความสามารถีางห้ านวภาษาผวานวสื่อและ
กระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลากีังในวและนวอกห้
้
องเร่ กนว เร่ กนวรู้วิธ่การนวาความรู้และกระบวนวการเร่ กนวรู้
ภาษาไปประกุกต์ใช้ ในวช่วิตประจาวันวและในวการศึกษา เพื่อการเร่ กนวรู้ตลอหช่วิต และเพื่อพัฒนวาตนวให้
เป็ นวสววนวหนวึง่ ของสังคมไีกและสังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒ นวาีักษะภาษาอังกฤษห้ านวการฟั ง พูห อวานว เข่ กนว และห้ านวการคิหอกวางม่ วิจารณญานว
เพิ่มพูนวีักษะและประสบการณ์ การสื่อสารภาษาอังกฤษในวฐานวะี่่เป็ นวภาษานวานวาชาติ พัฒ นวาการ
นว าเสนวอข้ อ มู ล และความคิ ห สว ง เสริ ม การเร่ ก นวรู้ ภาษาอัง กฤษผว า นวสื่ อ และกระบวนวการเร่ ก นวรู้ ี่่
หลากหลากีังในวและนวอกห้
้
องเร่ กนว นวาความสามารถีางภาษาและการจัหการกระบวนวการเร่ กนวรู้ มา
ประกุกต์ใช้ สาหรับการพัฒนวาตนวให้ เป็ นวผู้เร่ กนวภาษาแบบกัง่ กืนว
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื ้องต้ นว โหกเร่ กนวรู้ และฝึ กฝนวีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว
และเข่กนว เพื่อสามารถนวาไปใช้ ในวช่วิตประจาวันว ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลากีังในวและ
้
นวอกห้ องเร่ กนว เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาฝรั่งเศสอกวางม่ประสิีธิภาพตวอไป
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื ้องต้ นว ตวอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ อการสื่อสาร 1 เพื่ อ
เพิ่มพูนวความรู้และีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว และเข่กนว ในวช่วิ ตประจาวันว ในวสถานวการณ์ี่หลากหลาก
กิ่งขึ ้นว ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาฝรั่งเศสในวระหับี่่
สูงขึ ้นว
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มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
ศึกษาภาษาเกอรมันวเบื ้องต้ นว เพื่อการสื่อสาร โหกเร่ กนวรู้และฝึ กฝนวีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว
และเข่กนว เพื่อสามารถนวาไปใช้ ในวช่วิตประจาวันว ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลากีังในวและ
้
นวอกห้ องเร่ กนว เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาเกอรมันวอกวางม่ประสิีธิภาพตวอไป
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเกอรมันวเบื ้องต้ นวเพื่อการสื่อสาร ตวอจากวิชาภาษาเกอรมันวเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพูนวความรู้และีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว และเข่กนว ในวช่วิตประจาวันว ในวสถานวการณ์ี่หลากหลาก
กิง่ ขึ ้นว ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาเกอรมันวในวระหับี่่
สูงขึ ้นว
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจ่นวเบื ้องต้ นวเพื่อการสื่อสาร โหกเร่ กนวรู้และฝึ กฝนวีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว และ
เข่กนว เพื่อสามารถนวาไปใช้ ในวช่วิตประจาวันว ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลากีังในวและนวอก
้
ห้ องเร่ กนว เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาจ่นวอกวางม่ประสิีธิภาพตวอไป
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจ่ นวเบื อ้ งต้ นวเพื่ อการสื่ อสาร ตวอจากวิช าภาษาจ่ นว เพื่ อการสื่ อสาร 1 เพื่ อเพิ่ม พูนว
ความรู้ และีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว และเข่กนว ในวช่วิตประจาวันว ในวสถานวการณ์ ี่หลากหลากกิ่งขึ ้นว
ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาจ่นวในวระหับี่่สงู ขึ ้นว
มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญ่่ปนวเบื
ุว ้องต้ นวเพื่อการสื่อสาร โหกเร่ กนวรู้และฝึ กฝนวีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว และ
เข่กนว เพื่อสามารถนวาไปใช้ ในวช่วิตประจาวันว ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลากีังในวและนวอก
้
ห้ องเร่ กนว เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาญ่่ปนวุว อกวางม่ประสิีธิภาพตวอไป
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มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญ่่ ปนวเบื
ุว ้องต้ นวเพื่อการสื่อสาร ตวอจากวิชาภาษาญ่่ปนวเพื
ุว ่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนว
ความรู้ และีักษะห้ านวการฟั ง พูห อวานว และเข่กนว ในวช่วิตประจาวันว ในวสถานวการณ์ ี่หลากหลากกิ่งขึ ้นว
ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก เพื่อเป็ นวพื ้นวฐานวในวการเร่ กนวภาษาญ่่ปนวุว ในวระหับี่่สงู ขึ ้นว
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มศว 141 ทักษะการรู้ สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสาคัญ ของระบบและกระบวนวการสื่อสาร พัฒ นวาีักษะในวการสืบค้ นวและอ้ างอิง
ข้ อมูล การใช้ ซอฟี์แวร์ ตวาง ๆ และการจัหการความรู้ จากเครื อขวากอินวเตอร์ เนว็ต เพื่ อการเร่ กนวรู้ตลอห
ช่วิต ตลอหจนวฝึ กีักษะการนวาเสนวอข้ อมูลสารสนวเีศ โหกตระหนวักในวจรรกาบรรณ ผลกระีบี่่ม่ตวอ
บุคคลและสังคม รวมีังกฎหมากี่
้
่เก่่กวข้ อง
มศว 142 วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนวการคิหีางวิีกาศาสตร์ วิี กาศาสตร์ ป ระกุกต์ และเีคโนวโลก่ ศึกษาระบบ
นวิเวศวิีกาเพื่อให้ เข้ าใจถึงความสาคัญของการอกูรว ววมกันวอกวางสมหุล รวมีังศึ
้ กษาผลกระีบของความ
เจริญีางวิีกาศาสตร์ และเีคโนวโลก่ี่ม่ตอว สิ่งแวหล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่ อปลูกฝั งให้ ตระหนวักถึง
ความสาคัญของธรรมชาติสิ่งแวหล้ อม เพื่อพัฒนวาคุณภาพช่วิตและสันวติสขุ อกวางกัง่ กืนว
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระีบจากการใช้ พ ลังงานวกระแสหลักี่่ เก่่ กวข้ องกับปรากฏการณ์ โลกร้ อนว ภาวะ
เรื อนวกระจก และความไมวกงั่ กืนวีางเศรษฐกิจ ความหมากและความสาคัญของการใช้ พลังงานวีางเลือก
การปรับระบบคิหหรื อกระบวนวีัศนว์ี่ม่ตอว การจัหการพลังงานวให้ ม่ความเป็ นวมิตรกับสิ่งแวหล้ อม ม่ความ
กัง่ กืนวของชุมชนวมากกววาเป้าหมากีางเศรษฐกิจเพ่กงอกวางเห่กว การสร้ างภูมิค้ มุ กันวให้ เกิหขึ นว้ ในวระบบ
พลังงานว การสร้ างภูมิ ปัญ ญาและเีคโนวโลก่ ในวการใช้ ีรัพ กากรี่่ ม่ อกูวในวี้ องถิ่ นว เพื่ อสวงผลตวอการ
หาเนวินวช่วิตี่่สนวั ติสขุ และกัง่ กืนว
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มศว 144 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ตศาสตร์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ล ความรู้ ีางสถิ ติ คณิ ตศาสตร์ ส าหรั บ ผู้ บริ โ ภค
คณิ ตศาสตร์ กับศิลปะ คณิ ตศาสตร์ กับการแก้ ปัญหาในวช่วิตประจาวันว และเป็ นวฐานวความคิหในวเชิง
ตรรกะและเหตุผล การเร่ กนวรู้และการหารงช่วิตในวสังคม
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนววคิหของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนววคิหหังกลวาวเข้ ากับวิถ่
ช่วิต โหกเนว้ นวการสร้ างเสริมศักกภาพสววนวบุคคลของนวิสิต ให้ สามารถพัฒนวาสมรรถภาพีางกากและ
คุณภาพช่วิตของตนวเอง ตลอหจนวเลือกใช้ วิถ่ช่วิตในวเชิงสร้ างสรรค์ไห้ อกวางเหมาะสมกับบริ บีีางสังคม
มศว 341 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรู้ ห้านววิีกาศาสตร์ ฟิ สิกส์ี่เป็ นวความจริ งของธรรมชาติ เชวนว ีฤษฎ่ ของกาลิเลโอ
กฏของนวิวตันว ีฤษฎ่ของไอนว์สไตนว์ ีฤษฎ่ สสาร-พลังงานว ีฤษฎ่ สัมพันวธภาพ ีฤษฎ่ ฟิสิกส์ควอนวตัม้
ีฤษฎ่เีอร์ โมไหนวามิกส์ นวาไปสูคว วามเข้ าใจเรื่ องของกฎของธรรมชาติ พลังงานว และความจริงแี้ ของจิต
1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาก ความส าคัญ และคุณ ควาของวิช าศึก ษาีั่วไป ีัง้ ีางห้ านวมนวุษ กศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิีกาศาสตร์ ศาสตร์ และศิลป์ โหกเนว้ นวการพัฒนวาศักกภาพการรับรู้และการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ การพัฒ นวาจิตใจ การพัฒ นวาเชาว์ปัญ ญา ให้ สามารถคิห วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แสวงหาแนววีางในวการแก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ เู ร่ กนวเป็ นวบัณฑิตี่่ม่คณ
ุ ภาพ
มศว 251 มนุษย์ กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู้ พื ้นวฐานวเก่่กวกับมนวุษก์และสังคม ีังสั
้ งคมไีกและสังคมโลก โหกมุวงให้ ผ้ ูเร่ กนวม่
ความเข้ า ใจในวพฤติ ก รรมของมนวุ ษ ก์ และนว าความรู้ ม าพัฒ นวาตนวเองให้ รู้ เ ีวา ีันว สัง คม ม่ค วาม
รับผิหชอบ ม่ความคิหริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ม่คณ
ุ ธรรมจริ กธรรม ซาบซึ ้งในววัฒ นวธรรม ศิลปะ และอารก
ธรรมของมนวุษก์ ม่จิตสานวึกในวการอกูวรววมกันวในวสังคมและธรรมชาติสิ่งแวหล้ อมอกวางสันวติ ตระหนวักในว
หนว้ าี่่รับผิหชอบและบีบาีี่่พงึ ม่ในวฐานวะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
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มศว 252 สุนทรี ยศาสตร์ เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนววคิหีางห้ านวสุนวีร่ กศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณควาของสุนวีร่ กะี่่ม่ตอว การ
หารงช่วิต ศึกษาสุนวีร่ กศาสตร์ ในวเชิงบูรณาการ ีัง้ ี่่เก่่ กวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสหง หนวตร่
วรรณกรรม สุนวีร่ กะี่่ ผ สานวสัม พันวธ์ กับ บริ บ ีสังคม วัฒ นวธรรม ธรรมชาติสิ่งแวหล้ อม โหกมุวงเนว้ นว
กระบวนวการเร่ กนวรู้ สื่อและประสบการณ์ี่หลากหลาก
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนวาบุคลิกภาพีังี่
้ ่เป็ นวรูปธรรมและนวามธรรม เพื่อการหาเนวินวช่วิตี่่ห่งาม ม่วินวกั รู้
กาลเีศะ ีังในวโลกสว
้
วนวตัว ครอบครัว ชุมชนวและสังคม ีวามกลางขนวบธรรมเนว่กม ประเพณ่ วัฒนวธรรม
ความเป็ นวไีกีว า มกลางกระแสสัง คมโลก ห้ ว กสื่ อ และกระบวนวการเร่ ก นวรู้ และประสบการณ์ ี่
หลากหลาก
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนววคิหและปรัชญา
ปรัชญาในวเชิงบูรณาการ
ีังกระแสตะวั
้
นวออกและตะวันวตก
พัฒนวาการคิหวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาี่่เป็ นวกระบวนวการคิหี่่สมั พันวธ์กบั ช่วิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวหล้ อม เพื่อการหาเนวินวช่วิตี่่ห่งาม ม่เหตุผล ม่อหุ มการณ์ ม่คณ
ุ ธรรมจริ กธรรม
มศว 353 มนุษย์ กับการใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึก ษาการใช้ เหตุผ ลและจริ กธรรม สร้ างเสริ ม ให้ เป็ นว ผู้ใฝว รู้ ความจริ ง และคิห อกวางม่ เหตุผ ล
ตลอหจนวเป็ นวผู้ม่คณ
ุ ธรรมจริ กธรรม เหตุผลจริ กธรรมี่่เก่่กวข้ องกับตนวเอง ผู้อื่นว และบริ บีี่่เก่่กวข้ อง
ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก
มศว 354 มนุษย์ กับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนววคิหเก่่ กวกับสันวติภาพและการจัหการความขั หแก้ งในวช่วิตครอบครัว ชุมชนว สังคม
ศึกษาหลักสันวติธรรมจากศาสนวา ปรัชญา ความเชื่อ ขนวบธรรมเนว่กมประเพณ่ วัฒนวธรรม รวมถึงแนววคิห
และการปฏิบตั ขิ องผู้ี่ม่อหุ มการณ์ ี่่เก่่กวกับสันวติภาพ และสันวติสขุ ของมวลมนวุษกชาติ
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มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญ ญาและกระบวนวการคิหจากพุีธธรรมี่่ เก่่ กวข้ องกับการหารงช่วิต การพัฒ นวา
คุณภาพช่วิตบนวฐานวพุีธธรรม ีัง้ ในวเชิงวิีกาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนวา เพื่อเป็ นวแนววีางไปสูวการ
หาเนวินวช่วิตี่่ม่ศ่ลธรรมจรรกา ม่ระเบ่กบวินวกั และสันวติสขุ
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปั ญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนววคิห คุณควา และสุนวีร่ กะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโหกเนว้ นวการศึกษาในวเชิงคิห
วิเคราะห์ี่กวอให้ เกิหพลังปัญญา พลังจินวตนวาการ และพลังในวการหาเนวินวช่วิต อันวจะชววกพัฒนวาการหาเนวินว
ช่วิตี่่ห่งาม ม่ระเบ่กบวินวกั และอุหมการณ์
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึก ษา ค้ นว คว้ าเก่่ ก วกับ พลัง ความคิห สร้ างสรรค์ แ ละจิ นว ตนวาการี่่ กว อให้ เกิ ห ความงามและ
สุนวีร่ กะในวงานวศิลปะนวานวาประเภี ในวบริ บีวัฒนวธรรมี่่หลากหลาก อันวจะนวาไปสูวการสร้ างสรรค์ในว
ช่วิตประจาวันว ีังนว่
้ ้โหกใช้ กระบวนวการเร่ กนวรู้และสื่อี่่หลากหลาก
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ีางห้ านวหนวตร่ ี่กว้ างและหลากหลาก หนวตร่ จากอห่ตและรววม
สมักหนวตร่ ตะวันวออกและตะวันวตก หนวตร่ ไีก หนวตร่ พื ้นวบ้ านว หนวตร่ ี่พฒ
ั นวาจากอห่ตกาล หนวตร่ ในวบริบี
ของวัฒนวธรรม ห้ วกสื่อและกระบวนวการเร่ กนวรู้ี่หลากหลาก
มศว 361 ประวัตศิ าสตร์ และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นวคว้ าข้ อมูลีางประวัตศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ไีกและประวัตศิ าสตร์ สากล ี่่พฒ
ั นวา
จากกระบวนวการคิหของมนวุษก์ ประวัติศาสตร์ ี่เป็ นวพลังขับเคลื่อนวสังคม ประวัตศิ าสตร์ การเมือง สังคม
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนวธรรม
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มศว 362 มนุษย์ กับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปร่ กบเี่ กบวิวัฒ นวาการอารกธรรมตะวันว ตกและตะวันวออก ตัง้ แตวกุคโบราณถึ ง
ปั จจุบนวั ตลอหจนวการแพรว ขกากและการถวากีอหแลกเปล่่กนวอารกธรรมในวหินวแหนวตวาง ๆ ซึ่งม่ผลตวอ
สภาพการเมือง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒ นวธรรมของโลกปั จจุบนวั รวมีัง้ การศึกษาในวสววนวี่่เก่่ กวกับ
อารกธรรมไีก ซึง่ เป็ นวสววนวหนวึง่ ของอารกธรรมโลก
มศว 363 มนุษย์ กับการเมือง
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนวุษก์และสังคมการเมือง การจัหระเบ่กบีางการเมือง องค์กรี่่ใช้
อานวาจการปกครอง การรวมกลุวมีางการเมือง กระบวนวการีางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตีาง
การเมือง การบริ หารงานวของรัฐ โหกเนว้ นวระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมากี่่ม่ความสาคัญตวอ
การหารงช่วิตของมนวุษก์ มนวุษก์ี่ม่คณ
ุ ธรรมจริกธรรม
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพืนว้ ความรู้ เก่่ กวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ กง สภาพเศรษฐกิจไีกและ
เศรษฐกิจโลกในวปั จจุบนวั และแนววโนว้ มในวอนวาคตี่่ม่ผลกระีบตวอการหาเนวินวช่วิต ตลอหจนวบีบาีและ
ความสัมพันวธ์ขององค์กรธุรกิจี่่ม่ผลตวอการหารงช่วิตประจาวันว
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนววคิหและหลักการจัหการ ีฤษฎ่การจัหการสมักใหมว แนววคิหเก่่กวกับการจัหการองค์กร
การจัหการีรัพกากรขององค์กร ประเห็นวตวางๆี่่นววาสนวใจเก่่กวกับแนววโนว้ มในวการจัหการสมักใหมว การ
จัหการี่่เก่่กวข้ องกับคนว ภาวะผู้นวา การพัฒนวาองค์กร และการพัฒนวาสังคมี่่ก้าวหนว้ าและสันวติสขุ
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิีกาพื ้นวฐานวีางช่ววิีกาของพฤติกรรมของมนวุษก์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตวางๆีาง
สังคมี่่ีาให้ เกิหพฤติกรรมและสภาวะีางจิตของมนวุษก์ โครงสร้ างีางสังคม กระบวนวการตวางๆีาง
สังคม เจตคติ การรับรู้ ีางสังคม ความสัมพันวธ์ระหววางบุคคล ความก้ าวร้ าว พฤติกรรมและบีบาีีาง
เพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนวเชื่อ และแนววีางการแก้ ไขปั ญหาความขัหแก้ งีางสังคม
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มศว 367 กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
ศึกษาวิวฒ
ั นวาการของกฎหมากลักษณะของกฎหมากความสัมพันวธ์ระหววางกฎหมากกับศ่ลธรรม
และขนวบธรรมเนว่กมประเพณ่ ประเภี ลาหับชันว้ และหมวหหมูขว องกฎหมาก กฎหมากสาคัญี่่
จาเป็ นวต้ องรู้ในวการหาเนวินวช่วิต โหกเนว้ นวกระบวนวการเร่ กนวรู้ และสื่อี่่หลากหลาก
มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์ กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาค้ นวคว้ าและฝึ กปฏิ บัติกระบวนวการพัฒ นวาความคิหสร้ างสรรค์ห้วกกระบวนวการตวาง ๆ
การจัหการภูมิ ปัญ ญาี้ องถิ่ นว เพื่ อนวาไปสูวการพัฒ นวานววัตกรรมและเีคโนวโลก่ ชุม ชนวซึ่งเก่่ กวข้ องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชนว ความสัมพั นวธ์ กับชุมชนวและสิ่งแวหล้ อม โหกเนว้ นว
กระบวนวการเร่ กนวรู้และ สื่อี่่หลากหลาก
มศว 372 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึกษาและค้ นวคว้ าภูมิปัญ ญาี้ องถิ่นว ภูมิปัญญาชุมชนว ภูมิปัญญาี่่เกิหจากกระบวนวการคิห
การเร่ กนวรู้ การพัฒนวาห้ วกการกระีาและปฏิสมั พันวธ์ในวชุมชนว ภูมิปัญญาในวการหารงช่วิตรววมกับผู้อื่นว
ภูมิปัญญาในวการอกูวรววมกับธรรมชาติสิ่งแวหล้ อม ภูมิปัญญาในวการแสวงหาคุณควาและตัวตนวในวความ
เป็ นวมนวุษก์ โหกเนว้ นวกระบวนวการเร่ กนวรู้และสื่อี่่หลากหลาก
มศว 373 ภูมิลักษณ์ ชุมชน
3(2-2-5)
SWU 373 Man and Community
ศึกษาค้ นวคว้ าเพื่อพัฒนวาภูมิลกั ษณ์ชุมชนว ภูมิลกั ษณ์ ี่แสหงความเป็ นวี้ องถิ่นว ลักษณะเฉพาะ
และความผสานวสัมพันวธ์ ในวชุมชนวในวบริ บีของพื ้นวี่่ีางภูมิศาสตร์ พืนว้ ี่่ีางวัฒ นวธรรม และพื ้นวี่่ีาง
ชาติ พันว ธุ์ บนวฐานวของคุณ ธรรม จริ ก ธรรม และความห่ ง าม โหกเนว้ นว กระบวนวการเร่ ก นวรู้ และสื่ อ ี่่
หลากหลาก
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นวคว้ าและพัฒนวาสัมมาช่พในวชุมชนว เพื่อสร้ างสัมมาช่พี่่เข้ มแข็ง ปลูกฝัง สร้ างสานวึก
และสร้ างความตระหนวักในวศักหิ์ศร่ ชมุ ชนว สัมมาช่พี่่ผกู พันวและเคารพในวธรรมชาติสิ่งแวหล้ อม สันวติสขุ
คุณความห่ ศิลปวัฒนวธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่กง โหกเนว้ นวกระบวนวการเร่ กนวรู้และสื่อี่่
หลากหลาก
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375 Good Governance in Community Management
ศึกษาค้ นวคว้ า ปลูกฝั งแนววคิห และการปฏิ บัติธ รรมาภิ บ าลการบริ หารจัหการชุม ชนว บริ หาร
จัหการบนวความถูกต้ องและนวิตธิ รรม ความโปรวงใสเชื่อถือไห้ การอธิบากตรวจสอบไห้ การม่สววนวรววม การ
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รับผิหชอบตวอบีบาีและหนว้ าี่่เพื่อกานวพัฒนวาตนวเอง ครอบครัว และชุมชนวให้ เข้ มแข็งและกัง่ กืนว โหก
เนว้ นวกระบวนวการเร่ กนวรู้และสื่อี่่หลากหลาก

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
คม 100 เคมีท่ วั ไป 1
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry I
ปริ มาณสัมพันวธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาก สมหุลเคม่ กรห-เบส
เคม่อินวีร่ ก์ สารช่วโมเลกุล เคม่นวิวเคล่กร์ และเคม่สิ่งแวหล้ อม
คม 190 ปฏิบัตกิ ารเคมีท่ วั ไป 1
1(0-2-1)
CH 190 General Chemistry Laboratory I
การใช้ อปุ กรณ์พื ้นวฐานวีางเคม่ ความปลอหภักในวห้ องปฏิบตั กิ าร และการีหลองี่่สอหคล้ อง
กับเนวื ้อหาวิชา คม 100
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
CH 101 Biology I
ศึกษาหลักการสาคัญของโครงสร้ างและหนว้ าี่่ องค์ประกอบของเซลล์ ีังโพรแคริ
้
โอตและกูแค
ริโอต สารเคม่และปฏิกิริกาเคม่ในวเซลล์ หลักการถวากีอหลักษณะีางพันวธุกรรมและสารพันวธุกรรม
การแบวงเซลล์ ความหลากหลากของสิ่งม่ช่วิตไห้ แกว ไวรัส มอเนวอรา โพรีิสต์ เห็ห รา พืชและสัตว์
ความสัมพันวธ์ระหววางสิ่งม่ช่วิตกับสภาวะแวหล้ อม และวิวฒ
ั นวาการ
ชว 191 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยา 1
BI 191 Biology Laboratory I
บุรพวิชา : ชว 101 หรื อเร่ กนวควบคูว
ปฏิบตั ิการช่ววิีกาี่่สอหคล้ องกับวิชา ชว 101

1(0-2-1)
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ฟส 100 ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป
3(3-0-6)
PY 100 General Physics
กลศาสตร์ ของระบบอนวุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัตขิ องสสาร กลศาสตร์ ของไหล ความร้ อนวและ
อุณหพลศาสตร์ คลื่นว เส่กง แสง สนวามไฟฟ้าและอันวตรกิริกาีางไฟฟ้า สนวามแมวเหล็กและอันวตรกิริกา
ีางแมวเหล็ก สนวามแมวเหล็กไฟฟ้าี่่ขึ ้นวกับเวลา ฟิ สิกส์ควอนวตัม ฟิ สิกส์นวิวเคล่กร์
ฟส 180 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ ท่ วั ไป
PY 180 General Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการในวเรื่ องี่่สอหคล้ องกับวิชา ฟส 100

1(0-2-1)

คณ 113 คณิตศาสตร์ สาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0-6)
MA 113 Mathematics for Health Sciences
หิฟเฟอเรนวเช่กลแคลคูลสั อินวีิกรัลแคลคูลสั สมการหิฟเฟอเรนวเช่กลธรรมหาแบบอันวหับี่่หนวึง่
และอันวหับี่่สอง สมการพาร์ เช่กลหิฟเฟอเรนวเช่กลแบบงวาก เวกเตอร์ เชิงพ่ชคณิต และเวกเตอร์ เชิง
แคลคูลสั เมตริกซ์การประกุกต์ในววิชาฟิ สิกส์เคม่ช่ววิีกาและีางวิีกาศาสตร์ การแพีก์
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานสาธารณสุข
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
PPH 101 Human Anatomy and Physiology
โครงสร้ าง หนว้ าี่่ กลไกการีางานว การควบคุมอวักวะและระบบตวางๆ ของมนวุษก์ การีางานว
ของระบบตวางๆ ในวภาวะปกติ ระบบผิวหนวัง ระบบโครงรวาง ระบบกล้ ามเนวื ้อ ระบบประสาีและอวักวะ
สัมผัสพิเศษ ระบบฮอร์ โมนว ระบบภูมิค้ มุ กันว ระบบหัวใจและไหลเว่กนวเลือห ระบบหากใจ ระบบีางเหินว
อาหาร ระบบขับปัสสาวะ และระบบสืบพันวธุ์ การนวาความรู้ไปประกุกต์ใช้ ในวห้ านวตวางๆ ี่่เก่่กวข้ อง
พสธ 102 การสาธารณสุขเบือ้ งต้ น
2(2-0-4)
PPH 102 Introduction to Public Health
ความเป็ นวมาและแนววคิหของการสาธารณสุข ระบบบริ การสาธารณสุขระหับตวางๆ ในวประเีศ
ไีก และตวางประเีศ หลักการและวิธ่การหาเนวินวงานวสร้ างเสริมสุขภาพ การป้องกันวและควบคุมโรค
การรักษาพกาบาล การฟื นว้ ฟูสภาพ การหูแลสุขภาพแบบองค์รวมในวระหับบุคคล ครอบครัว และชุมชนว
แนววคิหการสาธารณสุขมูลฐานว ปัญหา สาเหตุ และแนววีางแก้ ไขปัญหาสาธารณสุขของประเีศ
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บีบาีของหนวววกงานวและองค์กรห้ านวสุขภาพ แผนวพัฒนวาสุขภาพแหวงชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพ และ
จรรกาบรรณวิชาช่พสาธารณสุข
พสธ 201 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
2(1-2-3)
PPH 201 Microbiology for Public Health
จุลินวีร่ ก์ชนวิหตวางๆ ี่่ีาให้ เกิหโรค คุณสมบัตีิ ่สาคัญ รูปรวาง ลักษณะ โครงสร้ าง การเจริญ
การีาให้ เกิหโรค อาการสาคัญ การติหตวอ การระบาหและการควบคุมป้องกันว ความสาคัญของ
จุลินวีร่ ก์ีางห้ านวอาหารและนว ้า การนวาจุลินวีร่ ก์ไปใช้ ประโกชนว์ ภูมิค้ มุ กันวของรวางกาก กลไกการ
ตอบสนวองของรวางกากตวอจุลินวีร่ ก์และสิ่งแปลกปลอม
พสธ 202 ปรสิตวิทยาสาหรับสาธารณสุข
2(1-2-3)
PPH 202 Parasitology for Public Health
ความสัมพันวธ์ระหววางปรสิตและโฮสี์ การจาแนวกชนวิหของปรสิตและโฮสี์ รูปรวาง ลักษณะของ
ปรสิตแตวละชนวิห วงจรช่วิต การสืบพันวธุ์ การติหตวอ การแพรวกระจากของปรสิตสูวโฮสี์ การีาให้ เกิหโรค
การวินวิจฉักโรคติหเชื ้อปรสิตตวางๆ แนววีางการควบคุมป้องกันวโรคติหเชื ้อปรสิต
พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1
2(1-2-3)
PPH 203 Professional English I
หลักไวกากรณ์พื ้นวฐานวเพื่อการใช้ ภาษาอังกฤษในววิชาช่พ การใช้ ศพั ี์เก่่กวกับสุขภาพ ฝึ กฟั ง
และพูหเพื่อสื่อสาร ฝึ กอวานวสิ่งพิมพ์และตาราภาษาอังกฤษี่่เก่่กวข้ องกับสุขภาพ
พสธ 301 ชีวสถิติ
PPH 301 Biostatistics

2(2-0-4)

หลักเบื ้องต้ นวและประโกชนว์ของสถิตสิ าหรับประกุกต์ใช้ ในวงานวห้ านววิีกาศาสตร์ สขุ ภาพ วิธ่การ
เก็บรวบรวมข้ อมูล การแจกแจงความถ่่ของข้ อมูล การนวาเสนวอข้ อมูล การวัหแนววโนว้ มเข้ าสูสว วว นวกลาง
การวัหการกระจาก ความนววาจะเป็ นวและการแจกแจงความนววาจะเป็ นว การแจกแจงการสุมว ตัวอกวางและ
การประมาณควาประชากร การีหสอบสมมติฐานว การีหสอบความแตกตวางของข้ อมูลเชิงคุณภาพ การ
ีหสอบความแตกตวางของควาเฉล่่ก การวิเคราะห์ความแปรปรวนว การีหสอบความสัมพันวธ์ การถหถอก
เชิงเส้ นว สถิตไิ มวอิงพารามิเตอร์ และการคานววณขนวาหตัวอกวาง

47
พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2
2(1-2-3)
PPH 401 Professional English II
ฝึ กการใช้ ภาษาอังกฤษี่่เก่่กวข้ องกับการสื่อสารเพื่อสุขภาพ เนว้ นวีักษะการฟั งและการพูหเพื่อ
สื่อสารอกวางเป็ นวีางการ ฝึ กอวานวและเข่กนวคาแนวะนวาเก่่ กวกับ สุขภาพ การอวานวงานววิจักและบีความีาง
สุขภาพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
PPH 111 Occupational Health and Safety
ความหมาก ประวัติความเป็ นวมา ขอบเขต การให้ บริ การเก่่กวกับงานวอาช่วอนวามัก สาเหตุ
อันวตรากจากโรค และพิษี่่เกิหขึ ้นวเนวื่องจากการประกอบอาช่พ ความปลอหภัก การป้องกันว แก้ ไขและ
ควบคุมอันวตราก โรคจากการประกอบอาช่พและอุบตั เิ หตุ
พสธ 112 อนามัยสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
PPH 112 Environmental Health
ความหมากของอนวามักสิ่ง แวหล้ อม ความสัม พันวธ์ ระหววางมนวุษ ก์กับ สิ่ง แวหล้ อมในวีาง
นวิเ วศวิี กา องค์ป ระกอบตวา งๆ ของสิ่ง แวหล้ อ มี่่ม่ผ ลกระีบตวอ คุณ ภาพช่วิต ของมนวุษ ก์ การ
สุข าภิบ าลี่ ่พ กั อาศัก นวา้ หื่ม นวา้ ใช้ การกาจัห และการควบคุม สิ่ง ปฏิก ูล การควบคุม มลพิษ ีาง
อากาศ มลพิษีางนว ้าและมลพิษีางเส่กง การควบคุมแมลงและสัตว์นวาโรค
พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
PPH 211 Health Education and Behavioral Science

3(3-0-6)

แนววคิหหลักของสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันวธ์ระหววางพฤติกรรมศาสตร์
สุขศึกษา สุขภาพ และสาธารณสุข การวิเคราะห์ พ ฤติกรรมสุขภาพ กระบวนวการเปล่่ กนวแปลงีาง
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและชุมชนว การประกุกต์ีฤษฎ่ีางพฤติกรรมศาสตร์ ในวงานวสุขศึกษา ีฤษฎ่
ีางพฤติ ก รรมสุข ภาพ รู ป แบบของการเปล่่ ก นวแปลงพฤติ ก รรมสุข ภาพ กลวิ ธ่ ก ารีางสุข ศึก ษา
กระบวนวการวางแผนวและการประเมิ นว ผลการห าเนวิ นว งานวสุ ข ศึ ก ษา บีบาีของนวั ก สุ ข ศึ ก ษาในว
กระบวนวการเปล่่กนวแปลงพฤติกรรมสุขภาพตามแนววคิหีางพฤติกรรมศาสตร์ การประกุกต์หลักการ
ประชาสัมพันวธ์ในวงานวสาธารณสุข

48
พสธ 212 โรคติดเชือ้ และโรคไร้ เชือ้
3(3-0-6)
PPH 212 Infectious and Non-infectious Diseases
โรคติหเชื ้อและโรคไร้ เชื ้อ ี่่เป็ นวปั ญหาสาธารณสุขี่่สาคัญ ในวประเีศไีก ลักษณะอาการของ
โรค สาเหตุของโรค การวินวิ จฉักโรค การรัก ษา การระบาหของโรค การป้องกันวและควบคุม โรค การ
เปร่ กบเี่กบสถานวการณ์ของโรคติหเชื ้อและโรคไร้ เชื ้อระหววางประเีศไีกกับตวางประเีศ
พสธ 213 การปฐมพยาบาล
3(2-2-5)
PPH 213 First Aid
การประเมินวภาวะสุขภาพ การปฐมพกาบาลเบื ้องต้ นวกรณ่อบุ ตั เิ หตุและการเจ็บปว วกฉุกเฉินว
กวอนวนวาสวงแพีก์ การชววกฟื นว้ คืนวช่พ การปฐมพกาบาลผู้ไห้ รับสารพิษ การเคลื่อนวก้ ากผู้เจ็บปว วก การให้
คาแนวะนวาเก่่กวกับการใช้ กาเบื ้องต้ นว กาสามัญประจาบ้ านว และกาี่่ใช้ บรรเีาอาการหรื อรักษาโรค
เบื ้องต้ นว
พสธ 311 วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
PPH 311 Epidemiology
แนววคิ ห และขอบเขตของวิ ี กาการระบาห ธรรมชาติ ข องการเกิ ห โรค แนววคิ ห เก่่ ก วกั บ
ความสัม พันว ธ์ และความสัม พันวธ์ ีางสาเหตุ การวัหการเกิ ห โรค การปรับ อัตรา การกระจากโรค วิธ่
การศึกษาีางวิีกาการระบาห การสอบสวนวการระบาหของโรค การเฝ้าระวังโรค การคัหกรองโรค
วิีกาการระบาหโรคติหเชื อ้ วิีกาการระบาหสิ่งแวหล้ อมและโรคจากการประกอบอาช่ พ วิีกาการ
ระบาหสังคม การวินวิจฉักชุมชนว การประกุกต์วิีกาการระบาหเพื่อการป้องกันวและควบคุมโรค
พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข
3(3-0-6)
PPH 312 Professional Ethical and Public Health Law
ความหมาก ความสาคัญของจริกธรรม จรรกาบรรณวิชาช่พห้ านวสาธารณสุข คุณธรรมของผู้
ให้ บริการห้ านวสุขภาพ ความรู้เบื ้องต้ นวเก่่กวกับกฎหมาก กฎหมากเก่่กวกับงานวสาธารณสุข งานวอนวามัก
สิ่งแวหล้ อม งานวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก พระราชบัญญัตวิ ิชาช่พการสาธารณสุขชุมชนว หลัก
กฎหมากในวการปฏิบตั งิ านวสาธารณสุข
พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
PPH 313 Public Health Administration
แนววคิห ีฤษฎ่ ีางการบริ หารจัหการ ความเป็ นวมาของการบริ หารงานวสาธารณสุข หลักการ
วางแผนว การจัหองค์การ การควบคุม การนวา การบริ หารคุณ ภาพ การบริ หารีรัพ กากรมนวุษก์ การ
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บริ หารการเงินว วัส หุ ครุ ภัณ ฑ์ ีางสาธารณสุข การใช้ เครื่ องมื อ บริ หารในวการพัฒ นวางานวสาธารณสุ ข
แนววคิหการบริ หารโครงการสาธารณสุข ระบบสุขภาพ กฎหมาก พระราชบัญญัติ พระราชกาหนวห และ
กฎกระีรวงสาธารณสุขในวการบริหารงานวสาธารณสุข
พสธ 314 การวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
PPH 314 Public Health Research
หลักการและกระบวนวการวิจกั เบื ้องต้ นว ระเบ่กบวิธ่การวิจกั แบบตว างๆ การีบีวนววรรณกรรม
การก าหนวหปั ญ หา วัต ถุป ระสงค์ สมมติ ฐ านว ชนวิ ห ของตัว แปร ประชากรและกลุวม ตัว อกว า ง กรอบ
แนววความคิหการวิจัก รู ปแบบการวิจัก การประกุกต์ใช้ การวิจักในวงานวสาธารณสุข จรรกาบรรณของ
นวักวิจัก การสร้ างและีหสอบเครื่ องมือในวการวิจักีางสาธารณสุข การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูล แปลความหมาก เข่กนวโครงรวางวิจกั และเข่กนวรากงานววิจกั ีางสาธารณสุข

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะวิชาเอก
2.3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
พสธ 221 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
3(3-0-6)
PPH 221 Community Public Health Development
ความหมาก ชนวิห ลักษณะ และองค์ประกอบของชุมชนว วิถ่ชมุ ชนว หลักการหาเนวินวงานว
สาธารณสุขในวชุมชนว การเตร่ กมชุมชนว การสารวจ การีาแผนวี่่ชมุ ชนว แนววีางและขันวตอนวในวการ
้
หาเนวินวงานวเพื่อพัฒนวาสาธารณสุขชุมชนว ระบบบริการสุขภาพีังภาครั
้
ฐและเอกชนวี่่ม่สวว นวเก่่กวข้ องกับ
การหาเนวินวงานวสาธารณสุขในวชุมชนว บีบาีของนวักสาธารณสุขในวการพัฒนวาสาธารณสุขชุมชนว และ
แนววีางการประสานวงานวกับองค์กรตวางๆ ี่่เก่่กวข้ อง
พสธ 222 โภชนาการสาธารณสุข
2(2-0-4)
PPH 222 Public Health Nutrition
ความสัม พันว ธ์ ระหววางอาหาร ภาวะโภชนวาการ และภาวะสุขภาพ สารอาหาร ประเภีของ
อาหาร สารปรุ งแตวง รสี่่ สวง ผลกระีบตวอภาวะโภชนวาการ ระบาหวิี กาเชิ งพรรณนวาส าหรับภาวะ
โภชนวาการตามวักตวางๆ ตัวช่ ้วัหเก่่กวกับภาวะโภชนวาการ ปั ญหาี่่เกิหจากความบกพรวองและไมวสมหุล
ีางโภชนวาการ การใช้ อาหารเพื่อสนวับสนวุนวการรักษาและป้องกันวโรค การกาหนวหอาหารเพื่อสวงเสริ ม
สุขภาพ การแก้ ปัญหาโภชนวาการในวี้ องถิ่นว
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พสธ 223 การสื่อสารสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 223 Health Communication
แนววคิหและีฤษฎ่เก่่กวกับการสื่อสารและประชาสัมพันวธ์ องค์ประกอบ กระบวนวการสื่อสาร
และประชาสัมพันวธ์ บีบาี หนว้ าี่่ของการสื่อสารและประชาสัมพันวธ์ี่ม่ตอว งานวสาธารณสุข หลักการ
สื่อสารและประชาสัมพันวธ์รูปแบบตวางๆ การนวาหลักการสื่อสารและประชาสัมพันวธ์มาประกุกต์ใช้ ในวงานว
สาธารณสุข การพูหในวี่่ชมุ ชนว การประกุกต์ใช้ เีคนวิคและสื่อตวาง ๆ ในวการเผกแพรวประชาสัมพันวธ์
ข้ อมูลขวาวสารีางสุขภาพ
พสธ 224 การจัดองค์ กรและเครือข่ ายชุมชนด้ านสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 224 Health Related Organization and Community Network Management
แนววคิห ความหมาก ความสาคัญขององค์กรชุมชนวและเครื อขวาก รูปแบบของการเชื่อมประสานว
ขององค์กรชุมชนวเป็ นวเครื อขวากในวลักษณะตวางๆ แนววปฏิบตั ิในวการวิเคราะห์เครื อขวาก การจัหตัง้ การ
บริ ห าร แนววีางพั ฒ นวาองค์ ก รและเครื อขว า กชุม ชนวห้ า นวสุ ข ภาพให้ เกิ ห ประสิ ี ธิ ภ าพสูง สุ ห การ
ประกุก ต์ ใช้ ก ระบวนวการสื่ อ สารในวการพัฒ นวาเครื อ ขวา ก ศึก ษากรณ่ ตัวอกวางตวา งๆ ขององค์ ก รและ
เครื อขวากชุมชนวห้ านวสุขภาพ และเครื อขวากประชาสังคม
พสธ 225 ทันตสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 225 Dental Health
โครงสร้ างของชวองปาก ความผิหปกติของฟั นว การเกิหโรค การควบคุม และป้องกันวปั ญหา
สุขภาพของชวองปากและฟั นว นวิกามศัพี์และคาี่่เก่่กวข้ อง การตรวจชวองปากตามระบบเฝ้าระวัง การ
สารวจพฤติกรรมีันวตสุขภาพ หลักการวินวิจฉักปั ญหาีันวตสุขภาพของชุมชนว การเฝ้าระวังีันวตสุขภาพ
รูปแบบของการหาเนวินวงานวีันวตสุขภาพในวชุมชนวและกลุมว เฉพาะ แผนวงานวีันวตสุขภาพระหับตวาง ๆ
โครงสร้ างหนวววกงานวีางีันวตสุขภาพ
พสธ 226 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาด้ านสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 226 Mental Health and Health Counseling
ความหมากและพัฒนวาการีางจิตวิีกา ีฤษฎ่ีางจิตวิีกาี่่ม่ผลตวอสุขภาพจิต การพัฒนวา
สุขภาพจิตของบุคคลตามวัก ครอบครัวและชุมชนว การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต กระบวนวการให้
คาปรึกษา และจิตสังคมบาบัหเบื ้องต้ นว
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พสธ 321 การสร้ างเสริมสุขภาพแบบองค์ รวม
2(1-2-3)
PPH 321 Holistic Health Promotion Approach
แนววคิหและีฤษฎ่เก่่ กวกับสุขภาพ การประเมินวภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธ่ในว
การสวงเสริ มสุขภาพ วิถ่ช่วิตเพื่อสุขภาพ การสร้ างเสริ มสุขภาพแบบองค์รวมในวแตวละวัก การจัหระบบ
บริ ก ารสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก นวโกบากหลัก ประกั นว สุ ข ภาพถ้ วนวหนว้ า การแพีก์ ี างเลื อ ก นวโกบาก
สาธารณสุขี่่สนวับสนวุนวให้ เกิหการสวงเสริ มสุขภาพ แนววีางการสร้ างคุณควาและจิตสานวึกในวการสวงเสริ ม
สุขภาพโหกใช้ หลักประชาสังคม และการประกุกต์ีฤษฎ่ในวการสร้ างเสริมสุขภาพ
พสธ 322 สุขภาพผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
PPH 322 Health Aspects of Aging
ีฤษฎ่ของการเปล่่กนวแปลงสุขภาพีังีางห้
้
านวรวางกากและสุขภาพจิตี่่พบในวผู้สงู อากุ ปัญหา
วิธ่ปอ้ งกันว ีฤษฎ่ของการกืหอากุให้ กืนวนวานวและม่สขุ ภาพี่่ห่ การเตร่ กมพร้ อมีังห้
้ านวรวางกาก จิตใจ
และสภาพแวหล้ อม ี่่อกูวอาศัก กวอนวเข้ าสูวว กั ผู้สงู อากุ การหูแลผู้สงู อากุ
พสธ 323 เภสัชสาธารณสุข
3(3-0-6)
PPH 323 Public Health Pharmacy
ความหมากและความสาคัญของงานวเภสัชสาธารณสุข ระบบบริหารเภสัชสาธารณสุข
โครงสร้ างและบีบาีหนว้ าี่่ขององค์กรห้ านวเภสัชสาธารณสุข การสนวับสนวุนวเภสัชสาธารณสุข การ
บริหารคลังและเวชภัณฑ์ นวโกบากแหวงชาติห้านวกา บัญช่กาหลักแหวงชาติ บัญช่รากการกาของสถานว
บริการ ปัญหาการใช้ กาและการสูญเส่กห้ านวกา กฎหมากี่่เก่่กวข้ อง
พสธ 324 ภาวะผู้นาและการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2(1-2-3)
PPH 324 Leadership and Community Participation
แนววคิหีฤษฎ่ผ้ นวู า คุณลักษณะ บีบาีหนว้ าี่่และการใช้ ภาวะผู้นวาในวการเสริมสร้ างการม่
สววนวรววมพัฒนวาสุขภาพชุมชนวอกวางม่คณ
ุ ภาพ แนววคิหีฤษฎ่การม่สวว นวรววม การสร้ างชุมชนวเข้ มแข็ง การ
จัหการความขัหแก้ งในวกลุมว และระหววางกลุมว การแก้ ไขปั ญหาและการตัหสินวใจ การเข้ ามาม่สวว นวรววมการ
จัหบริการสุขภาพในวชุมชนว และแนววีางการประสานวงานวกับหนวววกงานวในวชุมชนว
พสธ 325 อนามัยครอบครัว
2(2-0-4)
PPH 325 Family Health
ช่วิตครอบครัวในวสังคมปัจจุบนวั การเตร่ กมตัวเป็ นวพวอแมวี่ห่ การสร้ างความสัมพันวธ์อนวั ห่ภากในว
ครอบครัว การเตร่ กมตัวกวอนวแตวงงานว การหูแลสุขภาพของแมวระกะตังครรภ์
้
การคลอห การหูแลสุขภาพ
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ของแมวระกะหลังคลอห และการหูแลสุขภาพของแมวระกะให้ นวมลูก การหูแลเห็กแรกเกิห วักกวอนวเร่ กนว
จนวถึงระกะวักเร่ กนว การเสริมสร้ าง การหูแลและพัฒนวาสุขภาพของสมาชิกในวครอบครัว การให้ บริการ
ีางห้ านวแมวและเห็ก และการวางแผนวครอบครัว
พสธ 326 การดูแลทางการแพทย์ ขัน้ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
PPH 326 Basic Medical Care
การคัหกรองผู้ปววก การซักประวัตแิ ละการตรวจรวางกาก การตรวจประเมินวและบาบัหโรค
เบื ้องต้ นว การหูแลให้ ความชววกเหลือผู้ปววก และการสวงตวอผู้ปววก
พสธ 327 ชุมชนภิวัตน์ เพื่อการพึ่งตนเองทางสุขภาพ
2(2-0-4)
PPH 327 Localization for Self-reliance in Health
ผลกระีบของการเปล่่ กนวแปลงและปั ญ หาสุขภาพี่่ สวง ผลตวอสุขภาวะชุม ชนว แนววคิหการ
พึ่งตนวเองีางสุขภาพ ระบบสุขภาพแบบพอเพ่กง การสร้ างชุมชนวเข้ มแข็งห้ านวสุขภาพ การประกุกต์
แนววคิหการพึ่งตนวเองีางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบพอเพ่กงในวระหับบุคคล ครอบครัว องค์กร และ
ชุมชนว การศึกษาตัวแบบในวชุมชนวี้ องถิ่นวี่่นวาแนววคิหการพึ่งตนวเองีางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบ
พอเพ่กงไปใช้
พสธ 328 การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ย่ งั ยืน
2(1-2-3)
PPH 328 Knowledge Management for Sustainable Health Development
แนววคิห ีฤษฎ่ การจัหการความรู้ กระบวนวการพัฒ นวาชุมชนวให้ เป็ นวสังคมแหวงการเร่ กนวรู้ ฝึ ก
ปฏิบตั ิจหั การองค์ความรู้ ห้านวสุขภาพ การจัหระบบข้ อมูลสารสนวเีศห้ านวสุขภาพในวชุมชนวและสังคม
การบริหารจัหการความรู้ห้านวสุขภาพอกวางเป็ นวระบบในวการพัฒนวาสุขภาพี่่กงั่ กืนว
พสธ 329 การบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่นสาหรับนักสาธารณสุข
2(2-0-4)
PPH 329 Local Administration for Public Health Personnel
ความหมากและความสาคัญ ของระเบ่กบบริ หารราชการแผวนวหินว การจัหรู ปแบบการปกครอง
และการบริหารราชการของประเีศ หลักการและความสาคัญของการบริหารราชการสววนวี้ องถิ่นว ระบบ
ราชการสววนวี้ องถิ่ นว การบริ หารราชการสววนวี้ องถิ่ นว การจัหระเบ่กบบริ หารราชการสววนวี้ องถิ่นว การ
หาเนวินวงานวห้ านวสุขภาพขององค์กรปกครองสววนวี้ องถิ่นว ความสาคัญของข้ อกาหนวหของี้ องถิ่นวในวการ
หาเนวินวงานวห้ านวสาธารณสุข กฎหมากบริหารราชการสววนวี้ องถิ่นวเก่่กวกับการสาธารณสุข
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พสธ 421 การฝึ กปฏิบัตดิ ูแลทางการแพทย์ ขัน้ พืน้ ฐาน
2(0-4-2)
PPH 421 Basic Medical Care Practicum
ฝึ กปฏิบตั งิ านวห้ านวการคัหกรองผู้ปววก การซักประวัตแิ ละการตรวจรวางกาก การตรวจประเมินว
และบาบัหโรคเบื ้องต้ นว การหูแลให้ ความชววกเหลือผู้ปววกตามบีบาีหนว้ าี่่ของนวักสาธารณสุขชุมชนว
พสธ 422 การวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
PPH 422 Community Public Health Planning and Evaluation
ความรู้เบื ้องต้ นวเก่่กวกับการวางแผนวและประเมินวผล แนววคิห หลักการและกระบวนวการวางแผนว
และประเมิ นว ผลสาธารณสุข ชุม ชนว เครื่ อ งมื อ ในวการส ารวจข้ อ มู ล สาธารณสุ ข การส ารวจข้ อ มู ล
สาธารณสุข การวิเคราะห์ปัญหาและสถานวการณ์ห้านวสาธารณสุขชุมชนว การจัหลาหับความสาคัญของ
ปั ญหา การวางแผนวแมวบีชุมชนวห้ านวสาธารณสุข การเข่กนวโครงการ หลักการและแนววีางการปฏิบตั ิ
ตามแผนวงานวโครงการ การควบคุม ก ากับ งานว การนวิ เีศ และการประเมิ นว ผลแผนวงานวโครงการี่่
เก่่กวข้ องกับงานวสาธารณสุขชุมชนว
พสธ 423 เทคโนโลยีสาธารณสุขและคอมพิวเตอร์ สาหรับสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
PPH 423 Public Health Technology and Computer for Community Public
Health
หลักการประกุกต์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปสาหรับการจัหการข้ อมูล
และระบบฐานวข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลีางสาธารณสุข การแปลผล การรากงานวผลี่่ ไห้ จ ากการ
วิเคราะห์ เีคโนวโลก่สารสนวเีศและการสื่อสาร แนววคิหเก่่ กวกับระบบสารสนวเีศ องค์ประกอบและ
โครงสร้ างของระบบสารสนวเีศีางสาธารณสุข ระบบเครื อขวากสารสนวเีศีางสาธารณสุข การสืบค้ นว
และเข้ าถึงระบบเครื อขวากสารสนวเีศีางสาธารณสุขห้ วกคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒ นวา
นววัตกรรมและเีคโนวโลก่ีางสาธารณสุข
พสธ 424 สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
2(1-2-3)
PPH 424 Seminar in Community Public Health
ค้ นว คว้ า และอภิ ป รากปั ญ หาสาธารณสุข ี่่ ส าคัญ ของประเีศ สาเหตุข องปั ญ หา การ
เปล่่กนวแปลงของชุมชนว สังคม ความเจริ ญก้ าวหนว้ าีางเีคโนวโลก่ี่สวงผลกระีบตวอปั ญหาและวิธ่การ
แก้ ปัญหาสาธารณสุขชุมชนว แนววโนว้ มของปัญหาสาธารณสุข โหกใช้ กระบวนวการสัมมนวา
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พสธ 425 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข
1(0-2-1)
PPH 425 Independent Study in Public Health
การหาเนวินวการศึกษาตามขันวตอนวการวิ
้
จกั ในวประเห็นวปัญหาสาธารณสุขี่่สนวใจ การจัหีา
รากงานวและนวาเสนวอผลการศึกษา
2.3.2 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม
พสธ 231 การสุขาภิบาลอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
2(1-2-3)
PPH 231 Food Sanitation and Food Security
หลักการีางห้ านวสุขาภิ บาลอาหารและความมั่นวคงีางอาหาร โรคและอันวตรากจากอาหาร
ปนวเปื อ้ นวีางเคม่ ช่ววิีกาและกากภาพ การสุขาภิบาลโรงฆวาสัตว์ ตลาหสห โรงงานวผลิตอาหารกระป๋ อง
นวมและผลิตภัณฑ์นวม อาหารีะเล เนวื ้อสัตว์ สัตว์ป่ก ผักและผลไม้ การตรวจสอบีางห้ องปฏิบตั กิ าร การ
เฝ้าระวัง ีางสุขาภิ บ าลอาหาร การจัห การความปลอหภัก ของอาหาร กฎหมากี่่ เก่่ ก วข้ อ งกับ งานว
สุขาภิบาลอาหาร การจัหการและตรวจสอบสถานวี่่ ผลิตและจาหนววากอาหาร การตรวจความสะอาห
ภาชนวะและอุปกรณ์ในวการปรุงอาหาร สุขวิีกาสววนวบุคคลของผู้สมั ผัสอาหาร
พสธ 232 การควบคุมมลพิษทางเสียงและเหตุราคาญ
2(1-2-3)
PPH 232 Noise and Nuisance Control
ชนวิหและสาเหตุของการเกิหมลพิษีางเส่กงและเหตุราคาญ ผลกระีบีางเส่กงี่่เกินวระหับ
มาตรฐานวตวอสุขภาพมนวุษก์ มาตรการในวการควบคุมเหตุราคาญจากเส่กง ีังห้
้ านววิชาการและกฎหมาก
รวมีังบีบาีี่
้
่เก่่กวข้ อง การประเมินวผลกระีบจากระหับเส่กง เีคโนวโลก่สาหรับการควบคุมมลพิษ
ีางเส่กง
พสธ 233 การควบคุมสัตว์ ขาข้ อและสัตว์ ฟันแทะ
2(2-0-4)
PPH 233 Arthropod and Rodent Control
ลักษณะีางก่ ฏวิีกาของสัตว์ขาข้ อ สัตว์ฟันวแีะี่่เป็ นวพาหะนวาโรคี่่ม่ความสาคัญในวห้ านวการ
สาธารณสุขซึ่งสามารถนวาโรคมาสูวมนวุษก์ ผลกระีบของแมลงและสัตว์นวาโรคี่่ม่ตวอปั ญหาสุขภาพของ
ชุมชนว มาตรการในวการควบคุมสัตว์ขาข้ อและสัตว์ฟันวแีะี่่เป็ นวพาหะนวาโรค
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พสธ 234 การกาจัดและจัดการสิ่งปฏิกูล
3(3-0-6)
PPH 234 Waste Disposal and Management
ปั ญหาสิ่งแวหล้ อม ปั ญหาสุขภาพของบุคคลและชุมชนว ี่่เกิหจากขกะและสิ่งปฏิกลู ชนวิหตวาง ๆ
นว ้าโสโครก สิ่งปฏิกูลของมนวุษก์ แหลวงี่่มาของสิ่งปฏิกลู คุณสมบัติของสิ่งปฏิกลู การปรับปรุงคุณภาพ
และวิธ่การกาจัหขกะและสิ่งปฏิกลู ชนวิหตวางๆ และการนวากลับมาใช้ ประโกชนว์
พสธ 235 พิษวิทยาสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4)
PPH 235 Environmental Toxicology
หลักของพิษวิีกา ความเป็ นวมาของพิษวิีกาสิ่งแวหล้ อม สารพิษในวสิ่งแวหล้ อม ความเป็ นวพิษ
ของสาร ความสัมพันวธ์ ระหววางปริ มาณสารพิษี่่ไห้ รับกับอาการตอบสนวองตวอสารพิษ การหูหซึม การ
กระจาก กลไกการเปล่่ ก นวแปลงของสาร และการก าจัห สารพิ ษ ในวรว างกาก คุณ สมบัติ ข องสารพิ ษ
อันวตรากี่่ใช้ ในวงานวเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม กาฆวาแมลง โลหะหนวัก ก๊ าซ สารละลาก สารกวอมะเร็ ง
และสารเคม่ี่เป็ นวมลพิษีางอากาศ ีางหินว และีางนว ้า วิธ่ปอ้ งกันวควบคุมและการจัหการสารพิษ
พสธ 236 การจัดหาและการสุขาภิบาลนา้ ดื่มนา้ ใช้
2(2-0-4)
PPH 236 Water Supply and Sanitation
ความสาคัญ ของการจัหหานว ้าสะอาห คุณสมบัติและมาตรฐานวของนว ้าหื่มนว ้าใช้ แหลวงนวา้ และ
การจัหการนว ้าในวชุมชนว วิธ่การผลิตและขันวตอนวการปรั
้
บปรุ งคุณภาพนว ้า ระบบการบริ การนวา้ ในวชุมชนว
การเฝ้าระวัง คุณภาพนว ้า และการสุขาภิบาลนว ้าหื่ม นว ้าใช้
พสธ 331 การจัดการขยะมูลฝอย
3(2-2-5)
PPH 331 Solid Waste Management
หลักการจัหการ ชนวิห ปริมาณ องค์ประกอบและลักษณะของขกะีางห้ องปฏิบตั ิการ การเก็บ
ขนวขกะ สถานว่ขนวถวากขกะ การแปลงรูปขกะ และการกาจัหขกะ การนวาขกะกลับมาใช้ ประโกชนว์ นวโกบาก
และกฎหมากในวการจัหการขกะ
พสธ 332 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
3(2-2-5)
PPH 332 Air Pollution Control
ความหมากของมลพิ ษ ีางอากาศ แหลว ง ก าเนวิ ห การแพรว ก ระจากของมลพิ ษ ีางอากาศ
ผลกระีบของมลพิษีางอากาศตวอสุขภาพและสิ่งแวหล้ อม เีคโนวโลก่ในวการควบคุมมลพิษีางอากาศ
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การป้องกันวและควบคุม หลักการและวิธ่การประเมินวคุณภาพอากาศห้ านวอุตนวุ ิกมวิีกา การเก็บตัวอกวาง
และการวิเคราะห์มลพิษอากาศ
พสธ 333 การวิเคราะห์ นา้ และนา้ เสีย
3(2-2-5)
PPH 333 Water and Wastewater Analysis
หลักการและเีคนวิคการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของนว ้าและนว ้าเส่ก ลักษณะสมบัตขิ องนว ้าและนว ้า
เส่ ก การเก็บและการรักษาสภาพตัวอกวางนวา้ การใช้ เครื่ องมื อวิเคราะห์ พื นว้ ฐานว ปฏิ บัติการวิเคราะห์
คุณภาพนว ้าและนว ้าเส่กีางห้ านวกากภาพ เคม่ และช่วภาพีางห้ องปฏิบตั กิ าร
พสธ 334 การควบคุมมลพิษอากาศในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
PPH 334 Industrial Air Pollution Control
หลักการในวการป้องกันวและควบคุมมลพิษีางอากาศในวอุตสาหกรรม มาตรฐานวคุณภาพอากาศ
จากแหลวงกาเนวิห การระบากอากาศ เีคนวิคการเก็บตัวอกวางและตรวจวิเคราะห์มลพิษีางอากาศจาก
ปลวอง การควบคุมคุณภาพในวการตรวจวิเคราะห์และข้ อมูลการตรวจวัหมลพิษีางอากาศ การออกแบบ
ควบคุม ตรวจสอบแก้ ไข บารุงรักษาระบบบาบัหและกาจัหมลพิษีางอากาศประเภีตวางๆ ระบบบาบัห
มลพิษีางอากาศชนวิหอนวุภาค ระบบบาบัหมลพิษีางอากาศชนวิหก๊ าซและไอ ระบบบาบัหและกาจัห
กลิ่นว การใช้ แบบจาลองีางคณิตศาสตร์ ในวการจัหการและควบคุมมลพิษีางอากาศ
พสธ 335 การกาจัดขยะอันตรายและกากอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
PPH 335 Industrial and Hazardous Waste Disposal
สาเหตุการเกิหขกะอันวตรากจากครัวเรื อนวและี่่ม าจากโรงงานวอุตสาหกรรม แหลวงี่่ม า ชนวิห
ปริ มาณ คุณสมบัติของขกะี่่เกิหขึ ้นว การจัหเก็บ การรวบรวม การขนวถวาก และขนวสวงไปกังสถานวี่่กาจัห
การกาจัหขกะอันวตรากและกากอุตสาหกรรม ข้ อกฎหมากี่่เก่่กวข้ อง
พสธ 336 การประเมินความเสี่ยงด้ านสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
PPH 336 Environmental and Health Risk Assessment
หลักการและเีคนวิค การประเมิ นวความเส่่ กง การบวง ช่ อ้ ันว ตราก การประเมิ นว การสัม ผัส การ
ประเมินวปริมาณการรับสัมผัสและการตอบสนวอง การพรรณนวาความเส่่กง การจัหการความเส่่กงและการ
สื่อสารความเส่่กง การวางแผนวและการจัหีารากงานววิเคราะห์ความเส่่กง กรณ่ศกึ ษาการประเมินวความ
เส่่กงห้ านวสุขภาพและสิ่งแวหล้ อม
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พสธ 337 การจัดการสิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยีสะอาด
3(3-0-6)
PPH 337 Environmental Management and Clean Technology
หลักการจัหการสิ่งแวหล้ อม การวางแผนวงานวอนวามักสิ่งแวหล้ อมในวชุมชนว มาตรฐานวสิ่งแวหล้ อม
มาตรฐานวสากลห้ านวคุณภาพและการจัหีามาตรฐานว ISO 9000 และ ISO 14000 สาหรับอุตสาหกรรม
การจัหการห้ านวเีคโนวโลก่สะอาห การปรับปรุงวัตถุหิบ กระบวนวการและผลผลิตเพื่อการใช้ ีรัพกากร
อกวางคุ้มควา การประเมินวการใช้ พลังงานว การประเมินวการปลหปลวอกก๊ าซเรื อนวกระจก บีบาีหนว้ าี่่ของ
องค์กรห้ านวสิ่งแวหล้ อม ีังภาครั
้
ฐ เอกชนว และองค์กรนวานวาชาติ การสื่อสารความเส่่กงกับชุมชนว การ
กาหนวหนวโกบากและการจัหีาแผนวปฏิบตั กิ าร เศรษฐศาสตร์ ในวการควบคุมีางสิ่งแวหล้ อม
พสธ 431 การจัดการนา้ เสียในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
PPH 431 Industrial Wastewater Management
แนววคิหและวิธ่การในวการจัหการนว ้าเส่ก กระบวนวการบาบัหนว ้าเส่กแบบตวางๆ การป้องกันวมลพิษ
ีางนว ้าและการผลิตี่่สะอาหเพื่อลหนว ้าเส่ก หลักการการเฝ้าระวังและตรวจวัหนว ้าเส่กจากอุตสาหกรรม
แบบตวอเนวื่อง การออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแก้ ไข การบารุงรักษาระบบรวบรวมนว ้าเส่ก
และระบบบาบัหนว ้าเส่ก การกาจัหธาตุอาหาร การบาบัหและกาจัหสลัหจ์ การนวานว ้ากลับมาใช้ ใหมว
พสธ 432 การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
PPH 432 Environmental and Health Impact Assessment
หลักการในวการประเมินวผลกระีบห้ านวสิ่งแวหล้ อม ีางห้ านวกากภาพ ช่วภาพ ี่่ม่ผลตวอมนวุษก์
แผนวงานว นวโกบาก และการบริหารจัหการในวการอนวุรักษ์สิ่งแวหล้ อม โหกอาศักความรววมมือของชุมชนวในว
ระหับตวางๆ แนววีางการกาหนวหมาตรการป้องกันวและลหผลกระีบตวอสิ่งแวหล้ อมและสุขภาพ การ
ติหตามตรวจสอบผลกระีบสิ่งแวหล้ อมและการประเมินวโครงการ
การม่สวว นวรววมของชุมชนวในวการ
ประเมินวผลกระีบ
พสธ 433 การเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
2(1-2-3)
PPH 433 Environmental Surveillance
ความรู้พื ้นวฐานว ความสาคัญ ของการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวหล้ อม คุณภาพนว ้า คุณภาพอากาศ
มลพิษีางเส่กง และสารพิษในวสิ่งแวหล้ อม การเก็บตัวอกวางสวงตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การแปลผลเพื่อ
หาแนววีางปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพสิ่ ง แวหล้ อ ม การฝึ ก ปฏิ บัติ เพื่ อ สร้ างีัก ษะในวการเฝ้า ระวัง คุณ ภาพ
สิ่งแวหล้ อม
พสธ 434 การศึกษาอิสระด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม

1(0-2-1)
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PPH 434 Independent Study in Environmental Health
ปฏิ บัติงานววิจักี่่ ส นวใจในวประเห็นว ปั ญ หาีางห้ านวอนวามักสิ่ ง แวหล้ อม เสนวอโครงการ การ
หาเนวินวงานว การวิเคราะห์ อภิปราก และสรุปผลการวิจกั การจัหีารากงานวพร้ อมีังนว
้ าเสนวอผลการวิจกั
พสธ 435 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้ อม
2(1-2-3)
PPH 435 Seminar in Environmental Health
การจัหสัมมนวาอนวามักสิ่งแวหล้ อมจากข้ อมูลพื ้นวฐานวจากการศึกษากรณ่ปัญหาห้ านวสิ่งแวหล้ อม
ี่่พบในวปั จจุบนวั และแนววโนว้ มของปั ญหาในวอนวาคต จัหีาข้ อเสนวอแนวะ แนววีางแก้ ไขปั ญหา นวาเสนวอ
และอภิปราก โหกใช้ กระบวนวการสัมมนวา
2.3.3 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พสธ 241 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
PPH 241 Industrial Safety
หลักการจัหการความปลอหภักในวงานวอุตสาหกรรม การวิเคราะห์งานวเพื่อความปลอหภัก การ
จัหีามาตรฐานวความปลอหภักในวการีางานว ความปลอหภักในวการีางานวในวสภาพแวหล้ อมี่่เส่่กงตวอ
อันวตราก การีางานวเก่่กวกับสารเคม่ การป้องกันวและระงับอัคค่ภกั ปั ญหาและสาเหตุการเกิหอุบตั เิ หตุ
และโรคจากการีางานว การวิเคราะห์และสอบสวนวการเกิหอุบตั ิเหตุ การวิเคราะห์ความสูญเส่กและการ
รากงานวอุบตั ิเหตุ เีคนวิคความปลอหภักในวการีางานว การปรับปรุงสถานวี่่ีางานว การบารุงรักษาเพื่อ
ความปลอหภัก การจัหีาแผนวงานวโครงการความปลอหภัก กิ จ กรรมสวงเสริ ม ความปลอหภักในวการ
ีางานว
พสธ 242 สุขศาสตร์ อุตสาหกรรมขัน้ มูลฐาน
3(2-2-5)
PPH 242 Fundamental of Industrial Hygiene
แนววคิห เบื อ้ งต้ นว ของงานวห้ า นวสุข ศาสตร์ อุต สาหกรรม หลัก การตระหนวัก อันว ตราก หลัก การ
ประเมินวอันวตรากและหลักการควบคุมอันวตราก ปั จจักสิ่งแวหล้ อมห้ านวกากภาพ ช่วภาพ เคม่และการก
ศาสตร์ ในวสถานวี่่ีางานวี่่กวอให้ เกิหอันวตรากตวอผู้ปฏิบตั ิงานวในวโรงงานวอุตสาหกรรมและอาช่พอื่นวๆ การ
ใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันวอันวตรากสววนวบุคคล กิจกรรมี่่สงว เสริมงานวีางห้ านวสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม
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พสธ 243 หลักการวิศวกรรมสาหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้ อม
PPH 243 Principles of Engineering for Occupational Health, Safety and
Environment
ความรู้ เบื ้องต้ นวเก่่กวกับวิศวกรรม ระบบหนวววกวัหีางวิศวกรรม เีอร์ โมไหนวามิกส์ กลศาสตร์
ของไหล การวางผังอาคารโรงงานว การประกุกต์ใช้ ในวงานวอาช่วอนวามัก ความปลอหภัก และสิ่งแวหล้ อม
การศึกษาหูงานวและวิเคราะห์การประกุกต์ใช้ หลักการวิศวกรรมสาหรับงานวอาช่วอนวามัก ความปลอหภั กและ
สิ่งแวหล้ อม
พสธ 244 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2(1-2-3)
PPH 244 Industrial Process and Hazards
ความรู้เบื ้องต้ นวเก่่กวกับกรรมวิธ่การผลิต วัตถุหิบ ผลิตภัณฑ์และมลพิ ษของสถานวประกอบ
กิจการเหมื องแรว เหมื องหินว กวอสร้ าง ขนวสวง ปั๊ ม ก๊ าซ ปั๊ มนวา้ มันว อุต สาหกรรมการผลิต สถานวประกอบ
กิ จ การี่่ ม่ การใช้ แรงงานวี่่ เส่่ กงตวอ อันว ตรากจากการีางานว ปั ญ หาและอันว ตรากี่่ อ าจเกิ ห ขึนว้ จาก
กรรมวิธ่การผลิ ต การเสนวอแนวะมาตรการป้องกันวแก้ ไข การศึกษาหูงานวกรรมวิธ่ การผลิ ตของสถานว
ประกอบกิจการประเภีตวางๆ
พสธ 341 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
PPH 341 Occupational Toxicology
ประวัติของพิษวิีกา ความหมากและความสาคัญของพิษวิีกา การหูหซึมสารพิษเข้ าสูรว วางกาก
ลักษณะและกลไกการเกิหพิษ การเปล่่กนวแปลงสารพิษในวรวางกาก การกาจัหสารพิษออกจากรวางกาก
สารพิษกับงานวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก สารเคม่ี่เป็ นวพิษ ในวอุตสาหกรรมและการเกษตร การ
ประเมินวสารพิษในวรวางกาก หัชนว่สารพิษในวตัวอกวางสิ่งสวงตรวจ
พสธ 342 อาชีวเวชศาสตร์ ขัน้ มูลฐาน
3(3-0-6)
PPH 342 Fundamental of Occupational Medicine
แนววคิหห้ านวอาช่วเวชศาสตร์ การตรวจสุขภาพพนวักงานวและกฎหมากี่่เก่่ กวข้ อง สิ่งคุกคามี่่
เป็ นวสาเหตุของโรคจากการประกอบอาช่พ โรคี่่เกิหขึ ้นวตามลักษณะหรื อสภาพของงานวหรื อเนวื่องจาก
การีางานว อาการและอาการแสหงีางคลินวิก หลักการวินวิจฉักโรคเบื ้องต้ นว ความรู้ในวการป้องกันวโรค
จากการประกอบอาช่พ กิจกรรมสวงเสริมและรป้องกันวโรคจากการประกอบอาช่พ
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พสธ 343 การเก็ บ และวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ างทางด้ านสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม 3(2-2-5)
PPH 343 Industrial Hygiene Sampling and Analysis
เีคนวิค วิธ่การตรวจวัหและการสุวมเก็บตัวอกวางีางห้ านวสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม การใช้ เครื่ องมือ
ี่่เหมาะสมสาหรับการเก็บตัวอกวางในวการวิเคราะห์สภาพแวหล้ อมีางกากภาพ การเก็บตัวอกวางมลพิษ
อากาศ ฝุว นวละอองและอนวุภ าคในวอากาศ การวิเคราะห์ เพื่ อประเมิ นว สภาพแวหล้ อ มีางสุข ศาสตร์
อุตสาหกรรม การแปลผลและการรากงานวผลสภาพแวหล้ อมในวการีางานวี่่เป็ นวอันวตรากตวอสุขภาพ
พสธ 344 การยศาสตร์
2(1-2-3)
PPH 344 Ergonomics
ความหมากของการกศาสตร์ ประวัติความเป็ นวมา ปรัชญาของการกศาสตร์ ปั จจักีางการก
ศาสตร์ พื ้นวฐานวสร่ รวิีกาการีางานว สมรรถภาพีางกาก ผลกระีบจากสิ่งแวหล้ อมการีางานวของ
คนวีางานว หลักการพื นว้ ฐานวีางห้ านวการกศาสตร์ ขนวาหสัหสววนวของรว างกากและีวาีางการีางานว
ปฏิสมั พันวธ์ ระหววางคนวกับเครื่ องจักร การออกแบบลักษณะและวิธ่การีางานวให้ เหมาะสมกับรว างกาก
และจิตใจ การเคลื่อนวก้ ากวัสหุ การใช้ แรงของกล้ ามเนวื ้อ การปวหเมื่อกกล้ ามเนวื ้อจากการีางานว วิธ่การ
บวงช่ ้และวิเคราะห์งานวห้ านวการกศาสตร์ การประกุกต์การกศาสตร์ เพื่อปรับปรุงสภาพการีางานว
พสธ 345 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
PPH 345 Industrial Safety Engineering
แนววคิหพื ้นวฐานวเก่่กวกับความปลอหภักในวการีางานว ความหมากของวิศวกรรมความปลอหภัก
หลั ก ความปลอหภั ก ในวการี างานวีั่ ว ไป หลั ก ความปลอหภั ก ในวการี างานวเก่่ ก วกั บ เครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักรกล ภาชนวะรับแรงหันว หม้ อนว ้า อุปกรณ์เคลื่อนวก้ ากวัสหุ การฝึ กวิเคราะห์พื ้นวี่่เส่่กงอันวตรากสูง
สาเหตุของการเกิหอุบตั ิเหตุ การกาหนวหแนววีางในวการป้องกันวและควบคุมอุบตั ิเหตุจากการีางานวโหก
วิธ่ีางวิศวกรรม การศึกษาหูงานวการประกุกต์วิศวกรรมความปลอหภักในวงานวอุตสาหกรรม
พสธ 346 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
PPH 346 Industrial Ventilation
ลักษณะีัว่ ไปของบรรกากาศการีางานวในวโรงงานวอุตสาหกรรม หลักการ วิธ่การปฏิบตั ิ ในวการ
ควบคุมอันวตรากี่่เกิหจาก สารเคม่ ฝุว นวละออง ไอ ควันว ความร้ อนว การระบากอากาศแบบีัว่ ไปและการ
ระบากอากาศแบบเฉพาะี่่ หลักการออกแบบการระบากอากาศบริ เวณี่่ม่อนวั ตรากจากมลพิษภากในว
โรงงานวอุตสาหกรรม การตรวจวัหและประเมิ นวระหับอันวตราก การบารุ งรักษาระบบระบากอากาศ
คุณ ภาพอากาศภากในวอาคาร การีหสอบประสิีธิภาพระบบระบากอากาศ การตรวจวัหมลพิษีาง
อากาศจากปลวอง
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พสธ 347 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
2(2-0-4)
ทางาน
PPH 347 Occupational Health, Safety and Environment Legislation
ความรู้ เบื อ้ งต้ นวเก่่ กวกับ กฎหมากและการใช้ กฎหมาก หนวววกงานวี่่ เก่่ กวข้ องในวการออก
กฎหมากและบัง คับ ใช้ ก ฎหมากอาช่ วอนวามัก และความปลอหภัก ในวประเีศไีก กฎหมากและ
มาตรฐานวงานวอาช่วอนวามักในวประเีศไีกและในวตวางประเีศ กฎหมากอื่นวี่่เก่่กวข้ อง พระราชบัญญัติ
ความปลอหภัก อาช่ วอนวามัก และสภาพแวหล้ อ มในวการี างานว พระราชบัญ ญั ติค้ ุม ครองแรงงานว
พระราชบัญญัติโรงงานว พระราชบัญญัติวตั ถุอนวั ตราก พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พระราชบัญญัติ
กองีุนวเงินวีหแีนว พระราชบัญญัติประกันวสังคม รวมีังกฎกระีรวง
้
ประกาศกระีรวงและข้ อกาหนวห
ี่่เก่่กวข้ องีางห้ านวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 348 ปฏิบัตงิ านทางสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2(0-4-2)
PPH 348 Industrial Hygiene and Safety Practice
การนวาหลักและีฤษฎ่ ีางสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมไปฝึ กปฏิบตั ิในวสถานวี่่ีางานว การอธิบาก
ลักษณะ การประเมิ นว ความเส่่ ก งและการจัห ล าหับ ความส าคัญ ของการเก็ บ ตัวอกวาง การเก็ บ และ
วิเคราะห์ตวั อกวาง การแปลผลข้ อมูล การเสนวอแนวะและรากงานวผล การจัหีาตารางเวลาการประเมินวซ ้า
พสธ 349 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
PPH 349 Industrial Psychology
ความหมากของจิ ต วิ ี กาอุ ต สาหกรรม พฤติ ก รรมมนวุ ษ ก์ ใ นวกลุว ม องค์ ก รและการี างานว
อุตสาหกรรม ปั จจักในวสถานวี่่ีางานวี่่ม่ผลตวอพฤติกรรม พฤติกรรมการจัหการ การวางแผนว การผลิต
การสื่อสาร การจาหนววาก การให้ บริ การ การให้ คาปรึกษา แรงจูงใจในวการีางานว การพัฒนวาบุ คลากร
การฝึ ก อบรม การนวิ เีศงานวเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ี ธิ ภ าพในวการี างานว หลัก การบริ ห ารงานวบุค คล การ
ประเมิ นวผลบุคคล มนวุษ กสัม พันว ธ์ ในวสถานวประกอบการ การใช้ ห ลักจิ ตวิี กาในวการประสานวความ
รว วมมื อระหววางผู้ป ฏิ บัติงานว หัวหนว้ างานว และเจ้ าของสถานวประกอบการ จิ ต วิีกาในวการีางานวี่่
เก่่กวข้ องกับการกศาสตร์
พสธ 441 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)
PPH 441 Seminar in Occupational Health and Safety
รู ปแบบและวิธ่การจัหสัม มนวา องค์ประกอบในวการจัหสัม มนวา การปฏิ บัติการสัม มนวา การ
วิเคราะห์ ปัญ หาห้ านวอาช่ วอนวามักและความปลอหภัก โหกบูรณาการความรู้ ีัง้ ภาคีฤษฎ่ และการ
ปฏิบตั ิ การค้ นวหาสาเหตุ จัหีาข้ อเสนวอแนวะแนววีางแก้ ปัญ หา การติหตามพัฒ นวาองค์ความรู้ และ

62
ความเคลื่อนวไหวในววงการอาช่วอนวามักและความปลอหภัก นวาเสนวอและอภิปรากโหกใช้ กระบวนวการ
สัมมนวา นวาเสนวองานววิจกั ี่่เก่่กวข้ องกับงานวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 442 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
PPH 442 Industrial Risk Assessment and Management
แนววคิห เก่่ ก วกับ การประเมิ นว ความเส่่ ก ง การจ าแนวกประเภีกิ จ กรรมของงานว เีคนวิ ค และ
หลัก การประเมิ นว ความเส่่ กง เกณฑ์ การบวงช่ อ้ ันวตราก การวิเคราะห์ ค วามเส่่ กง การประเมิ นว ผลและ
จัหลาหับความเส่่ กง การบริ หารจัหการความเส่่ กง ศึกษากรณ่ ตัวอกวางการประเมิ นวความเส่่กง การ
เตร่ กมแผนวปฏิบตั ิการควบคุมความเส่่กง รากงานววิเคราะห์ความเส่่กงจากอันวตรากในวการีางานว และ
การประเมินวผลกระีบตวอสุขภาพ
พสธ 443 การป้ องกันและควบคุมอัคคีภัยและสารเคมีร่ ัวไหล
2(1-2-3)
PPH 443 Chemical and Fire Prevention and Control
สาเหตุและชนวิหของการเกิหอัคค่ภกั การป้องกันวกวอนวเกิหอัคค่ภกั ระบบป้องกันวอัคค่ภกั เีคนวิค
และวิธ่ การควบคุม อัคค่ภัก กฎหมากเก่่ กวกับอัคค่ ภัก แผนวการป้องกันวอัคค่ ภัก การจัหองค์ กรระงับ
อัคค่ภกั การซ้ อมอพกพหนว่ไฟ เีคนวิคในวการหับเพลิง ประเภีของสารเคม่ี่เป็ นวอันวตรากจากศูนวก์ข้อมูล
วัตถุอนวั ตรากและเคม่ภัณ ฑ์ ความปลอหภักและการป้องกันวอัคค่ภักในวสถานวี่่เก็บสารเคม่ หลักการ
เลือกใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันวอันวตรากสววนวบุคคลสาหรับสารเคม่
พสธ 444 การบริหารจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2-0-4)
PPH 444 Occupational Health and Safety Administrations
ความสาคัญของการบริ หารงานวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก องค์กรและผู้ี่เก่่กวข้ องกับ
งานวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก ระบบการจัหการอาช่วอนวามักในวตวางประเีศและในวประเีศไีก
การบริ หารความปลอหภักในวการควบคุมความสูญเส่ก พฤติกรรมมนวุษก์กับความปลอหภัก การสร้ าง
แรงจูงใจและการสื่อสารเพื่อความปลอหภัก การจัหการระบบสารสนวเีศความปลอหภัก แนววีางการ
สวงเสริมความปลอหภักในวการีางานว
พสธ 445 มาตรฐานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2-0-4)
PPH 445 Standard for Occupational Health and Safety
หลักการ การวางแผนว การหาเนวินวการ การตรวจสอบและแก้ ไข และการขอการรับรองในวระบบ
มาตรฐานวอุตสาหกรรม ระบบคุณภาพมาตรฐานวสากล ระบบจัหการสิ่งแวหล้ อมตามมาตรฐานวสากล
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ระบบมาตรฐานวความปลอหภัก กฎหมากี่่เก่่กวกับมาตรฐานวอุตสาหกรรมและมาตรฐานวสากลอื่นวๆ ี่่
เก่่กวข้ อง ีังในวระหั
้
บชาติและนวานวาชาติ
พสธ 446 การศึกษาอิสระด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1(0-2-1)
PPH 446 Independent Study in Occupational Health and Safety
หาเนวินวโครงงานววิจกั ห้ านวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
ภากใต้ คาแนวะนวาจากอาจารก์ี่
ปรึกษา การตรวจเอกสาร การวางแผนวโครงงานววิจกั การหาเนวินวงานว การอภิปรากและสรุปผล การเข่กนว
รากงานวและการนวาเสนวอ

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4.1 กลุ่มวิชาสาธารณสุขชุมชน
พสธ 361 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 361 Exercise for Health
หลักการออกกาลังกากและการสร้ างสมรรถภาพีางกากเพื่อสุขภาพ การประเมินวสมรรถภาพ
ภาพีางกาก การออกแบบกิจกรรมการออกกาลังกากให้ เหมาะสมกับสมรรถภาพีางกาก เพศ วัก
และภาวะความเจ็บปว วก การเลือกใช้ อปุ กรณ์และสภาพแวหล้ อมในวการออกกาลังกาก การป้องกันวการ
บาหเจ็บจากการออกกาลังกาก การฝึ กีักษะเป็ นวผู้นวาการออกกาลังกากเพื่อสุขภาพ
พสธ 362 เพศศึกษา
2(2-0-4)
PPH 362 Sex Education
แนววคิหเก่่ กวกับเพศศึกษา ปั จจักี่่ ม่ อิีธิ พ ลตวอเจตคติในวเรื่ องเพศ พัฒ นวาการีางเพศ การ
ปรับ ตัวตวอ การเปล่่ ก นวแปลงีางรว างกาก จิ ต ใจ และอารมณ์ ปั ญ หาและผลกระีบี่่ เกิ ห จากการม่
เพศสัมพันวธ์ ในววักเร่ กนว พฤติกรรมเส่่กงี่่อาจนวาไปสูวการม่เพศสัมพันวธ์ โรคติหเชื ้อีางเพศสัมพันวธ์ การ
ตังครรภ์
้
กวอนววักอันวควร ควานวิกมีางเพศี่่เหมาะสมกับวัฒนวธรรมไีก
พสธ 363 พลวัตกลุ่มและการทางานเป็ นทีม
2(1-2-3)
PPH 363 Group Dynamics and Teamwork
พฤติกรรมกลุมว พัฒนวาการของกลุวมในวลักษณะตวางๆ สิ่งแวหล้ อมี่่ม่อิีธิพลตวอกลุมว การคล้ อก
ตามกลุวม การเปล่่กนวเจตคติของกลุวม การสื่อสารภากในวกลุวม รูปแบบของการีางานวเป็ นวี่ม ความเป็ นว
อันวหนวึง่ อันวเห่กวกันวของกลุมว และปัจจักี่่สงว เสริมการีางานวเป็ นวี่ม
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พสธ 364 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
PPH 364 Public Policy for Health
ความหมาก แนววคิห และี่่มาของนวโกบากสาธารณะ แนววีางและหลักการกาหนวหนวโกบาก
สาธารณะ ความสัม พันว ธ์ และผลกระีบของนวโกบากสาธารณะี่่ ม่ ตวอสุขภาพ เีคนวิ ค วิธ่ การและ
รูปแบบการกาหนวหนวโกบากสาธารณะห้ านวสุขภาพในวประเีศไีกและตวางประเีศ ในวเชิงเปร่ กบเี่กบ
พสธ 365 การตลาดเชิงสังคมเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 365 Social Marketing for Health
ความหมากและความสาคัญของสุขภาพชุมชนว สิ่งแวหล้ อมและการตลาห วัตถุประสงค์และ
องค์ประกอบของการจัหการีางการตลาหี่่คานวึงถึงสภาพแวหล้ อมและสุขภาพชุมชนว การสร้ างความ
พึงพอใจระหววางผู้ผลิตและผู้บริ โภค การวิเคราะห์กลกุีธ์ และโอกาสีางการตลาหจากปั ญหาสุขภาพ
การใช้ แนววีางการตลาหเพื่อการอนวุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวหล้ อม หลักการหาเนวินวธุรกิจ และการลงีุนว
อกวางม่ความรับผิ หชอบตวอสังคม การประกุกต์ใช้ กลกุีธ์ และเครื่ องมื อีางการตลาหเพื่ อให้ เกิ หการ
เปล่่กนวแปลงพฤติกรรมสุขภาพในวสังคมี่่ห่
พสธ 366 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 366 Health Economics
ความหมาก ีฤษฎ่ ีางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปีานวีางห้ านวสาธารณสุขของประชาชนว
การประกุก ต์ ห ลัก เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ชว วกในวการตัห สิ นว ใจี่่ เหมาะสมในวการจัห สรรีรั พ กากรห้ า นว
การแพีก์ แ ละสาธารณสุข ให้ เกิ ห ประโกชนว์ และประสิ ี ธิ ภ าพสูง สุห การวิเคราะห์ พ ฤติก รรมของ
ผู้รับ บริ การและผู้ให้ บริ การสาธารณสุข บีบาีภาครัฐ ี่่ สวง ผลตวอการให้ บ ริ การีางการแพีก์ และ
สาธารณสุขของประเีศไีก นวโกบากและรู ป แบบการสร้ างหลักการประกันว สุขภาพ การประเมิ นว
แผนวงานวและโครงการห้ านวสาธารณสุขห้ วกแนววคิหีางเศรษฐศาสตร์
พสธ 367 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
2(1-2-3)
PPH 367 Public Health Information System
แหลวงี่่มาของข้ อมูลระบบขวาวสารสาธารณสุข ระบบการบันวีึกข้ อมูล ระบบการสื่อสารข้ อมูล
สาธารณสุข ในวระหับ ตวา งๆ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส าหรั บ ใช้ ในวการวางแผนวงานวสาธารณสุข การ
ตรวจสอบ การรากงานวและนวาเสนวอข้ อมูล
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พสธ 368 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 368 Thai Lifestyle and Wisdom for Health
องค์ความรู้ จากภูมิ ปัญ ญาไีกเพื่ อการสร้ างเสริ ม สุขภาพ การศึกษาวิถ่ช่ วิตคนวไีกจากภูมิ
ปัญญาไีกี่่เก่่กวข้ องกับสุขภาพีุกภูมิภาค
พสธ 369 ประชากรศาสตร์
2(2-0-4)
PPH 369 Demography
ประวัติค วามเป็ นว มาของประชากรศาสตร์ แหลวง ี่่ ม าของข้ อ มูล ประชากร ีฤษฎ่ ป ระชากร
องค์ประกอบตวาง ๆ ของประชากร การกระจากและการขกากตัวของประชากร ภาวะการเจริ ญ พันวธุ์
ภาวะการตาก การก้ ากถิ่นว รวมีังปั
้ จจักี่่เก่่ กวข้ อง การศึกษาถึงปั ญหาและแนววีางในวการแก้ ปัญหา
ีางประชากรศาสตร์
พสธ 370 สุขภาพผู้บริโภค
2(2-0-4)
PPH 370 Consumer Health
ปั ญหาและปั จจักี่่เก่่กวข้ องตวอการสวงเสริมการบริ โภคอาหารในวสภาวะแวหล้ อมตวางๆ บีบาี
ของหนวววกงานวตวางๆ ี่่เก่่ กวกับการบริ โภคของประชาชนว ข้ อเสนวอแนวะกลวิธ่การปฏิบตั ิี่เหมาะสม การ
ตระหนวักถึงความปลอหภักและคุณควาในวอาหารตวอสุขภาพ การเลือกซื ้อสิ่งตวางๆ ี่่ม่ผลตวอการบริโภคในว
ช่วิตประจาวันว
พสธ 371 การจัดการเชิงระบบในหน่ วยงานสาธารณสุข
2(2-0-4)
PPH 371 System Management in Public Health Organization
แนววคิห ีฤษฎ่ หลักการ กลกุีธ์ และวิธ่การในวการจัหการเชิงระบบของหนวววกงานวสาธารณสุข
ภากใต้ ปรัชญาของการเปล่่กนวแปลงตามสภาพแวหล้ อมของการบริ หารรัฐกิจ การกระจากอานวาจในว
สัง คมกุค โลกาภิ วัต นว์ ระบบงานวบริ ห าร งานววิ ช าการ และงานวบริ ก ารสาธารณสุข ีั ง้ ในวและนวอก
หนวววกงานวสาธารณสุข วิธ่การพัฒนวาีรัพกากรบุคคลี่่ปฏิบตั ิงานวในวหนวววกงานวสาธารณสุข การจัหการ
ระบบงานวของหนวววกงานวสาธารณสุขให้ ตอบสนวองตวอปัญหา
พสธ 372 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ
2(2-0-4)
PPH 372 Life Skill and Health Crisis
แนววคิห หลักการพัฒ นวาีักษะช่วิตขององค์การอนวามักโลก การป้องกันวและแก้ ปัญ หาวิกฤต
สุขภาพ การศึกษาและวิเคราะห์วิกฤตสุขภาพห้ านวตวางๆ ี่่เป็ นวปรากฏการณ์สาคัญีางสังคม พฤติกรรม
เส่่กงีางเพศ สิ่งเสพติห ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสภาวะแวหล้ อม
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พสธ 373 การจัดฝึ กอบรมทางสุขภาพ
2(1-2-3)
PPH 373 Training in Health
หลักการ ความจาเป็ นวของการฝึ กอบรมีางสุขภาพ รู ปแบบของการฝึ กอบรม เีคนวิควิธ่การ
และขันวตอนวในวการฝึ
้
กอบรม การสัมมนวา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การประชุมีางวิชาการอื่นวๆ ีาง
สุขภาพ การสารวจความต้ องการจาเป็ นวในวการฝึ กอบรม การเข่กนวโครงการและสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม
ีางสุ ข ภาพ การเป็ นวพิ ธ่ ก ร และผู้ป ระสานวงานวในวการฝึ ก อบรม การห าเนวิ นว การจัห ฝึ ก อบรมและ
ประเมินวผลการจัหฝึ กอบรมีางสุขภาพ
2.4.2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม
พสธ 374 กฏหมายอนามัยสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4)
PPH 374 Environmental Health Law
ความหมาก แนววคิห ความสาคัญ ี่่มาของกฎหมากห้ านวสิ่งแวหล้ อม นวโกบากีางสิ่งแวหล้ อม
การประเมินวผลกระีบีางสิ่งแวหล้ อม มลพิษีางนวา้ ีางอากาศ เส่กง ความสันว่ สะเีือนว กฎหมากี่่
เก่่ กวข้ องกับขกะมูลฝอกและของเส่กอันวตราก วัตถุอันวตราก มาตรการเสริ ม ในวการป้องกันวและรักษา
คุณ ภาพสิ่ ง แวหล้ อม ความรั บ ผิ ห ีางแพว ง องค์ ก รและเจ้ าหนว้ าี่่ ในวการสวงเสริ ม และรั กษาคุณ ภาพ
สิ่งแวหล้ อม
พสธ 375 การบาบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
2(1-2-3)
PPH 375 Bioremediation
ปั ญ หาการปนวเปื อ้ นวของสารมลพิษีางสิ่งแวหล้ อม แหลวงี่่ มาของสารมลพิษ หลักการและ
วิธ่การในวการบาบัหสารมลพิษโหกใช้ จุลินวีร่ ก์และพื ช กลไกในวการบาบัหสารมลพิษ เีคโนวโลก่การ
บาบัหสารมลพิ ษ ศึก ษาค้ นวคว้ างานววิจัก ี่่ เก่่ กวข้ องกับ การบ าบัห สารมลพิ ษ ีางช่ วภาพในววารสาร
ระหับชาติและนวานวาชาติ การวิเคราะห์ อภิปราก และนวาเสนวอ
พสธ 376 การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมและมรดกทางวัฒนธรรม
2(1-2-3)
PPH 376 Natural Environmental and Culture Heritage Conservation
ความสาคัญ ของการอนวุรักษ์ ธรรมชาติและมรหกีางวัฒ นวธรรม ประเภีของธรรมชาติและ
มรหกีางวัฒ นวธรรมี่่ ค วรแกว ก ารอนวุรัก ษ์ สภาพปั จ จุบันว ของการอนวุรัก ษ์ ธ รรมชาติแ ละมรหกีาง
วัฒ นวธรรม นวโกบากและแผนวการเก่่ กวกับการอนวุรักษ์ ธรรมชาติและมรหกีางวัฒ นวธรรม ปั ญหาและ
อุปสรรคในวการอนวุรักษ์ แนววีางและวิธ่การแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคี่่เกิหขึ ้นว

67
2.4.3 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พสธ 377 การส่ งเสริมสุขภาพในการทางาน
2(1-2-3)
PPH 377 Health Promotion at Work
แนววคิหและหลักการห้ านวการสวงเสริ มสุขภาพในวการีางานว พฤติกรรมเส่่กงและปัจจักี่่ม่ผลตวอ
สุขภาพ การปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวหล้ อมในวการีางานว กิจกรรมี่่สวงเสริ มสุขภาพ หลักการบริ โภค
อาหาร วิธ่การออกกาลังกากเพื่อสุขภาพี่่เหมาะสมกับเพศ วัก และอาช่พ การสร้ างจิตสานวึกของการ
สวงเสริมสุขภาพ
พสธ 378 การบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสียและการเพิ่มผลผลิต
2(2-0-4)
PPH 378 Loss Control Management and Productivity Improvement
องค์ประกอบ การบริหารจัหการ และเีคนวิคการควบคุมการสูญเส่ก และการเพิ่มผลผลิตในว
กระบวนวการหรื อขันวตอนวในวการผลิ
้
ตการีางานวในวองค์การสถานวประกอบการและโรงงานวอุตสาหกรรม
พสธ 379 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม
2(2-0-4)
PPH 379 Occupational Diseases and Control
สาเหตุการเกิหโรคี่่เกิหเนวื่องจากการีางานว กลไกการีางานวของรวางกากภากใต้ สภาวะ
แวหล้ อมี่่เป็ นวอันวตราก ผลเส่กี่่เกิหตวอสุขภาพอนวามักีังีางรว
้
างกากและจิตใจ ขันวตอนวการพิ
้
สจู นว์โรคี่่
เกิหเนวื่องจากการีางานว การป้องกันวและควบคุมการเกิหโรคี่่เกิหเนวื่องจากการีางานว

3. หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
3(0-9-0)
PPH 451 Field Experience
การฝึ กปฏิ บัติงานวในววิชาช่พ สาธารณสุขในวสถานวประกอบการหรื อหนวววกงานวี่่ เก่่ กวข้ องกับ
วิชาเอกี่่ศกึ ษา เป็ นวเวลา 1 ภาคการศึกษา ไมวนว้อกกววา 16 สัปหาห์ ภากใต้ การหูแลของอาจารก์นวิเีศ
ของสาขาวิชารววมกับี่่ปรึกษาี่่สถานวประกอบการหรื อหนวววกงานวี่่เก่่กวข้ องมอบหมาก นวิสิตวิชาเอก
อาช่วอนวามักและความปลอหภักจะต้ องฝึ กประสบการณ์ วิชาช่พเนว้ นวีางห้ านวอาช่ว อนวามักและความ
ปลอหภักในวสถานวประกอบการหรื อหนวววกงานวี่่เก่่กวข้ อง
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
1*
ผศ.หร.ีรงพล
ตวอนว่

2

3*

อ.หร.สรัญญา
วันวจรารัตต์

อ.หร.อนวงค์ หาญสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

ประกาศนว่กบัตรพกาบาลและ
ผหุงครรภ์, 2530
พก.บ.(พกาบาลศาสตร์ ),
2533
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2556
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2539
วี.ม.(ช่วสถิต)ิ , 2541
ปร.ห. (อากุรศาสตร์ เขตร้ อนว),
2545
ประกาศนว่กบัตรการพกาบาล
และผหุงครรภ์, 2529
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2544
ส.ม. (อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2547
Ph.D. (Environmental
Sciences) , 2557
ประกาศนว่กบัตรพกาบาลและ
ผหุงครรภ์, 2537
ส.บ.(บริ หารงานว
สาธารณสุข),2544
ส.บ.(อาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก), 2554
ส.ม.(อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2546
ปร.ห.(สาธารณสุขศาสตร์ ),
2553

วิีกาลักพกาบาลบาราศนวราหูร

xxxxxxxxxxxx
x
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มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ
มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักมหิหล
วิีกาลักพกาบาลสระบุร่

xxxxxxxxxxxx
x

มหาวิีกาลักมหาสารคาม
มหาวิีกาลักมหาสารคาม
University of Pune, India
วิีกาลักพกาบาลสระบุร่
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว

xxxxxxxxxxxx
x
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม
4*
อ.หร.จิราวรรณ
ตอฤีธิ์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

วี.บ. (วิีกาศาสตร์
สิง่ แวหล้ อม), 2549
วี.ม. (สุขาภิบาล
สิง่ แวหล้ อม), 2552
ปร.ห. (เีคโนวโลก่ช่วภาพ),
2558
5*
อ.นวรุตตม์ สหนวาวินว
วี.บ.(อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2548
ส.บ.(อาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก), 2554
วี.ม.(สุขาภิบาลสิง่ แวหล้ อม),
2551
6
อ.หร.พนวิตา คาภูษา
วี.บ. (วิีกาศาสตร์
สุขาภิบาล), 2550
ปร.ห.(ปรสิตวิีกา), 2554
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7*
อ.หร.ีรัพก์สตร่
วี.บ.(สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม
แสนวีว่สขุ
และความปลอหภัก), 2549
ศ.ม.(ประชากรศาสตร์ ), 2551
ส.ห. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2556
8*
อ.นวิต หาญประเีศ
วี.บ. (อาช่วอนวามักและ
ความปลอหภัก), 2548
วี.ม.(สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความ
ปลอหภัก) , 2550
9
อ.ปรัชญ์
วี.บ. (วิีกาศาสตร์
อินวีรศักหิ์สีิ ธิ์
สุขาภิบาล), 2548
ส.บ. (อาช่วอนวามักและ
ความปลอหภัก), 2551
วี.ม. (สุขาภิบาล
สิง่ แวหล้ อม), 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิีกาลักธรรมศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน

xxxxxxxxxxxx
x

มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักเีคโนวโลก่พระจอม
เกล้ าธนวบุร่
มหาวิีกาลักบูรพา

xxxxxxxxxxxx
x

มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว

xxxxxxxxxxxx
x

มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักบูรพา

xxxxxxxxxxxx
x

จุฬาลงกรณ์มหาวิีกาลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิีกาลัก
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว

xxxxxxxxxxxx
x

มหาวิีกาลักมหิหล

มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักมหิหล

xxxxxxxxxxxx
x
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หมากเหตุ * อาจารก์ผ้ รู ับผิหชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับที่

1

2

3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

ผศ.หร.ีรงพล ตวอนว่

อ.หร. สรัญญา วันวจรา
รัตต์

อ.หร.จิราวรรณ ตอฤีธิ์

อ.หร.พนวิตา คาภูษา

อ.หร.ีรัพก์สตร่
แสนวีว่สขุ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ประกาศนว่กบัตรพกาบาลและ
ผหุงครรภ์, 2530
พก.บ.(พกาบาลศาสตร์ ),
2533
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2556
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2539
วี.ม.(ช่วสถิต)ิ , 2541
ปร.ห. (อากุรศาสตร์ เขตร้ อนว),
2545
ประกาศนว่กบัตรการพกาบาล
และผหุงครรภ์, 2529
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2544
ส.ม. (อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2547
Ph.D. (Environmental
Sciences) , 2557
วี.บ. (วิีกาศาสตร์
สิง่ แวหล้ อม), 2549
วี.ม. (สุขาภิบาล
สิง่ แวหล้ อม), 2552
ปร.ห. (เีคโนวโลก่ช่วภาพ),
2558
วี.บ. (วิีกาศาสตร์
สุขาภิบาล), 2550
ปร.ห.(ปรสิตวิีกา), 2554
วี.บ.(สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม
และความปลอหภัก), 2549

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วิีกาลักพกาบาลบาราศนวราหูร

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxx
xx

มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ
มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักมหิหล
วิีกาลักพกาบาลสระบุร่

xxxxxxxxxxx
xx

มหาวิีกาลักมหาสารคาม
มหาวิีกาลักมหาสารคาม
University of Pune, India
มหาวิีกาลักธรรมศาสตร์

xxxxxxxxxxx
xx

มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักเีคโนวโลก่พระจอม
เกล้ าธนวบุร่
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักบูรพา

xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xx
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6

7

ลาดับที่

8

9

อ.หร.อนวงค์ หาญสกุล

อ.นวรุตตม์ สหนวาวินว

รายชื่อคณาจารย์

ศ.ม.(ประชากรศาสตร์ ), 2551
ส.ห. (สาธารณสุขศาสตร์ ),
2556
ประกาศนว่กบัตรพกาบาลและ
ผหุงครรภ์, 2537
ส.บ.(บริ หารงานว
สาธารณสุข),2544
ส.บ.(อาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก), 2554
ส.ม.(อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2546
ปร.ห.(สาธารณสุขศาสตร์ ),
2553
วี.บ.(อนวามักสิง่ แวหล้ อม),
2548
ส.บ.(อาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก), 2554
วี.ม.(สุขาภิบาลสิง่ แวหล้ อม),
2551

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
อ.ปรัชญ์ อินวีรศักหิ์สีิ ธิ์ วี.บ. (วิีกาศาสตร์
สุขาภิบาล), 2548
ส.บ. (อาช่วอนวามักและ
ความปลอหภัก), 2551
วี.ม. (สุขาภิบาล
สิง่ แวหล้ อม), 2551
อ.นวิต หาญประเีศ
วี.บ. (อาช่วอนวามักและ
ความปลอหภัก), 2548
วี.ม.(สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความ

จุฬาลงกรณ์มหาวิีกาลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิีกาลัก
วิีกาลักพกาบาลสระบุร่

xxxxxxxxxxx
xx

มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักบูรพา

xxxxxxxxxxx
xx

มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักมหิหล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิีกาลักขอนวแกวนว

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxx
xx

มหาวิีกาลักสุโขีักธรรมาธิราช
มหาวิีกาลักมหิหล
มหาวิีกาลักขอนวแกวนว
มหาวิีกาลักมหิหล

xxxxxxxxxxx
xx

72
ปลอหภัก) , 2550

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 รองศาสตราจารก์ หร.สุเีพ ศิลปานวันวีกุล
2
3
4

ผู้ชวว กศาสตราจารก์ หร.กุวห่ รอหจากภัก
อาจารก์ หร.สุหารัตนว์ ไชกเฉลิม
อาจารก์ หร.ปริญญา จิตรอรวาม

5

หร.ศิราพร งามแสง

คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา
M.Sc. (Environmental Biology)
Ph.D. (Medical and Veterinary)
ส.ห.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ )
ปร.ห. (ช่ววิีกา)
ส.บ. วี.ม.(สุขศึกษา)
กศ.ห. (การศึกษาตลอหช่วิตและการพัฒนวา
มนวุษก์)
วี.ม. (สุขศึกษา)
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6

รองศาสตราจารก์ หร.วสุธร ตันววัฒนวกุล

7

รองศาสตราจารก์ หร.ไพีิพก์ ธ่รเวชญาณ

8

รองศาสตราจารก์โรจนว์ คุณเอนวก

9
10
11

ผู้ชวว กศาสตราจารก์ หร.พิมพ์สรุ างค์
เตชะบุญเสริ มศักหิ์
อาจารก์สธุ ่รา อินวีเจริญศานวต์
อาจารก์อารุณ เกตุสาคร

12
13

อาจารก์ลาพึง วอนวอก
รองศาสตราจารก์จฑุ ามาศ เีพชักศร่

14

รองศาสตราจารก์วิชกั พฤกษ์ธาราธิกลุ

ปร.ห. (วิจกั วัหผล และสถิติการศึกษา)
M.P.H.M.(Primary Health Care
Management)
Ph.D. (Biomedical Sciences)
วี.บ.(เคม่-ช่ววิีกา)
วี.ม.(เีคโนวโลก่ช่วภาพ)
ปร.ห.(เีคโนวโลก่ช่วภาพ)
วี.บ.(วิีกาศาสตร์ สิ่งแวหล้ อม)
วี.ม.(วิีกาศาสตร์ สภาวะแวหล้ อม)
วี.ม. (อนวามักครอบครัว)
ปร.ห. (อากุศาสตร์ เขตร้ อนว)
วี.ม. (สาธารณสุขศาสตร์ ) วิชาเอกโภชนววิีกา
วี.บ.(สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความปลอหภัก)
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอหภัก)
วี.ม. (ระบาหวิีกา)
วี.บ. (อาช่วอนวามักและความปลอหภัก)
วี.ม. (จุลช่ววิีกา)
วศ.บ. (เครื่ องกล)
วี.ม. (สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความ
ปลอหภัก)
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม
การจัหให้ นวิสิตไปฝึ กประสบการณ์วิชาช่พตามหนวววกงานวตวางๆ ี่่เก่่กวข้ องกับวิชาช่พเป็ นวเวลา
1 ภาคการศึกษา ภากใต้ การหูแลของอาจารก์นวิเีศของสาขาวิชารววมกับี่่ปรึกษาี่่สถานวประกอบการ
หรื อหนวววกงานวี่่เก่่กวข้ องมอบหมาก เพื่อพัฒนวานวิสิตให้ ม่ความรู้ีางวิชาการและีักษะี่่เก่่กวข้ องกับ
การีางานว โหกนวิสิตจะต้ องเร่ กนวรากวิชา พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ
นวิสิตี่่จะลงีะเบ่กนวในวรากวิชา พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ จะต้ องผวานวการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาช่พระหววางภาคเร่ กนว ในวชันวป่
้ ี่ 1-3 ไมวนว้อกกววา 180 ชัว่ โมง แบวงเป็ นว
- การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พระหววางภาคเร่ กนว ในววิชาเอกี่่ศกึ ษา ในวชันวป่
้ ี่ 1 ไมวนว้อกกววา
30 ชัว่ โมง
- การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พระหววางภาคเร่ กนว ในววิชาเอกี่่ศกึ ษา ในวชันวป่
้ ี่ 2 ไมวนว้อกกววา
60 ชัว่ โมง
- การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พระหววางภาคเร่ กนว การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พอนวามักชุมชนว
ผสมผสานว ในวชันวป่
้ ี่ 3 ไมวนว้อกกววา 90 ชัว่ โมง
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1 ปฏิบตั ิตนวอกวางม่คณ
ุ ควา คุณธรรม จริกธรรม เส่กสละ และซื่อสัตก์สจุ ริ ต รักษาวินวกั ตรงตวอเวลา
และความรับผิหชอบตวอตนวเอง งานว และสังคม รักษาสิีธิของตนวเองและเคารพในวสิีธิของผู้อื่นว
ตระหนวักในวคุณควาและศักหิศ์ ร่ ความเป็ นวมนวุษก์ เคารพกฎระเบ่กบ ข้ อบังคับ และปฏิบตั ติ าม
จรรกาบรรณีางวิชาช่พ
4.1.2 ม่ความรู้ และเข้ าใจศาสตร์ พื ้นวฐานวี่่เก่่กวข้ องกับองค์ความรู้ ีางห้ านวสาธารณสุข
กระบวนวการวิจกั และสาขาี่่เก่่กวข้ อง สามารถวิเคราะห์ ประเมินวผลกระีบ จัหการและควบคุมปัจจัก
ี่่สงว ผลตวอสุขภาพอนวามัก โหกบูรณาการองค์ความรู้ี่เก่่กวข้ อง
4.1.3 สามารถวิเคราะห์สถานวการณ์ห้านวสุขภาพในวระหับ บุคคล ครอบครัว กลุมว และชุมชนวไห้ อกวาง
เป็ นวองค์รวม วางแผนวพัฒนวาสุขภาพเป็ นวองค์รวม อกวางบูรณาการและตวอเนวื่อง รวมีังสามารถวิ
้
เคราะห์
บูรณาการองค์ความรู้ี่เก่่กวข้ องและประกุกต์อกวางเป็ นวระบบ รวมีังให้
้ ข้อเสนวอแนวะและแนววีางการ
พัฒนวางานววิชาการและวิชาช่พ
4.1.4 ม่มนวุษกสัมพันวธ์ี่ห่ สามารถีางานวเป็ นวี่ม ม่ความรับผิหชอบตวอตนวเองและผู้อื่นว ม่
คุณลักษณะของภาวะผู้นวาและผู้ตามี่่ห่
4.1.5 สามารถใช้ เีคนวิคีางสถิติ ในวการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมากข้ อมูลีังเชิ
้ งปริมาณและ
คุณภาพ
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4.1.6 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และเีคโนวโลก่สารสนวเีศในวการค้ นวคว้ า เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์
ข้ อมูล และเลือกใช้ รูปแบบของสื่อการนวาเสนวออกวางเหมาะสม รวมีังสามารถสื
้
่อสารไห้ อกวางม่
ประสิีธิภาพ ีังการพู
้
ห การฟั ง การอวานว และการเข่กนว
4.1.7 สามารถตรวจประเมินว ให้ คาแนวะนวา ให้ คาปรึกษาเก่่กวกับการสวงเสริมสุขภาพ การป้องกันวโรค
การควบคุมโรค การบาบัหโรคเบื ้องต้ นว และการฟื นว้ ฟูสขุ ภาพ ตาม พรบ.วิชาช่พฯ มาตรา 3
4.1.8 สามารถประเมินวสถานวการณ์ วินวิจฉัก วางแผนวงานวโครงการสุขภาพ ปฏิบตั ิตามแผนว ติหตาม
และประเมินวผล
4.1.9 สามารถปฏิบตั ีิ กั ษะีางวิชาช่พเพื่อแก้ ปัญหาสุขภาพ โหกประกุกต์ใช้ ความรู้ในวศาสตร์ ี่
เก่่กวข้ องอกวางเหมาะสม
4.2 ช่ วงเวลา
4.2.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พสาธารณสุขระหววางภาคเร่ กนว โหกเริ่มตังแตว
้ ภาคเร่ กนวี่่ 2 ของชันวป่
้
ี่่ 1 จนวถึงภาคเร่ กนวี่่ 1 ของชันวป่
้ ี่ 4
4.2.2 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พในวหมวหวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ ในวภาคการศึกษาี่่ 2 ของ
ชันวป่
้ ี่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พสาธารณสุขระหววางภาคเร่ กนว จัหให้ ฝึกประสบการณ์ในวภาคสนวาม
เป็ นวเวลาไมวนว้อกกววา 120 ชัว่ โมง
4.3.2 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พในวหมวหวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ จัหให้ ฝึกประสบการณ์ในว
ภาคสนวาม 1 ภาคเร่ กนวเต็มเวลา ในวภาคการศึกษาี่่ 2 ของชันวป่
้ ี่ 4
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
เพื่อให้ นวิสิตีุกคนวไห้ เร่ กนวรู้กระบวนวการีาวิจกั หังนวันวในวแตว
้
ละวิชาเอกจึงกาหนวหให้ นวิสิตต้ อง
เร่ กนวในวราวิชา การศึกษาอิสระ (Independent Study) โหกนวิสิตแตวละคนวต้ องฝึ กประสบการณ์การีา
วิจกั โหกแบวงนวิสิตออกเป็ นวกลุมว กลุมว ละ 4-5 คนว โหกม่อาจารก์ในวแตวละวิชาเอกเป็ นวอาจารก์ี่ปรึกษา
หลักของโครงการวิจกั นวิสิตจะต้ องม่การสารวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และกาหนวหหัวข้ อวิจกั จากนวันว้
ต้ องเข่กนวโครงรวางวิจกั ประกอบห้ วก บีนวา การีบีวนววรรณกรรม และระเบ่กบวิธ่การวิจกั นวิสิตจะต้ อง
นวาเสนวอโครงรวางวิจกั ผวานวการเห็นวชอบของอาจารก์ประจารากวิชา และอาจารก์ี่ปรึกษาวิจกั กวอนวเริ่มีา
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การวิจกั และเมื่อีาการวิจกั เสร็จแล้ วจะต้ องนวาเสนวอผลการศึกษา รวมีังจั
้ หีาเลวมรากงานววิจกั ฉบับ
สมบูรณ์ เสนวอตวออาจารก์ประจารากวิชา และอาจารก์ี่ปรึกษาวิจกั
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
5.2.1 รักษาสิีธิของตนวเองและเคารพในวสิีธิของผู้อื่นว ตระหนวักในวคุณควาและศักหิ์ศร่ ความเป็ นวมนวุษก์
5.2.2 ปฏิบตั ิตามจรรกาบรรณีางวิชาการและวิชาช่พสาธารณสุข
5.2.3 ม่ความรู้ และเข้ าใจศาสตร์ พื ้นวฐานวี่่เก่่กวข้ องกับองค์ความรู้ ีางห้ านวสาธารณสุข และสาขาี่่
เก่่กวข้ อง
5.2.4 ม่ความรู้ความเข้ าใจกระบวนวการวิจกั และวิีกาการี่่ีนวั สมักตวอการเปล่่กนวแปลงของประเีศ
และสังคม
5.2.5 ม่ความรู้ความเข้ าใจข้ อมูลี่่เก่่กวข้ องกับวิีกาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อนวามักสิ่งแวหล้ อม
และห้ านวอาช่วอนวามักและความปลอหภักอกวางเป็ นวระบบ
5.2.6 สามารถใช้ เีคนวิคีางสถิติ และคอมพิวเตอร์ ในวการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมากข้ อมูลีัง้
เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมีังเลื
้ อกใช้ รูปแบบการนวาเสนวออกวางเหมาะสม
5.2.7 สามารถสื่อสารไห้ อกวางม่ประสิีธิภาพ ีังการพู
้
ห การฟั ง การอวานว และการเข่กนว
5.3 ช่ วงเวลา
นวิสิตจะลงีะเบ่กนวเร่ กนวรากวิชาการศึกษาอิสระ ในวชันวป่
้ ี่ 4 ภาคเร่ กนวี่่ 1
5.4 จานวนหน่ วยกิต
1 หนวววกกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นวิสิตจะต้ องลงีะเบ่กนวเร่ กนวในวรากวิชาการวิจกั ีางสาธารณสุข ช่วสถิติ วิชาพื ้นวฐานวีาง
สาธารณสุข รวมีังรากวิ
้
ชาในววิชาเอกี่่ศกึ ษา
5.5.2 ในวการีาวิจกั นวันว้ นวิสิตจะม่อาจารก์ในวแตวละวิชาเอกเป็ นวอาจารก์ี่ปรึกษาหลักของโครงการวิจกั
โหกนวิสิตจะต้ องม่การสารวจปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา และกาหนวหหัวข้ อวิจกั จากนวันว้ ต้ องเข่กนวโครงรว าง
วิจกั ประกอบห้ วก บีนวา การีบีวนววรรณกรรม และระเบ่กบวิธ่การวิจกั
5.5.3 นวิสิตจะต้ องนวาเสนวอโครงรว า งวิจกั ผวานวการเห็นวชอบของอาจารก์ประจารากวิชา และอาจารก์ี่
ปรึกษาวิจกั กวอนวเริ่มีาการวิจกั และเมื่อีาการวิจกั เสร็ จแล้ วจะต้ องนวาเสนวอผลการศึกษา รวมีังจั
้ หี า
เลวมรากงานววิจกั ฉบับสมบูรณ์ เสนวอตวออาจารก์ประจารากวิชา และอาจารก์ี่ปรึกษาวิจกั
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินวผลจากความก้ าวหนว้ าในวการีาวิจกั
5.6.2 ประเมินวผลจากการนวาเสนวอโครงรวางวิจกั และนวาเสนวอผลการวิจกั
5.6.3 ประเมินวผลจากเลวมรากงานววิจกั ฉบับสมบูรณ์
5.6.4 อาจารก์ประจารากวิชา และอาจารก์ี่ปรึกษาวิจกั รววมกันวประเมินวงานววิจกั ของนวิสิตตามเกณฑ์ี่
กาหนวห
5.6.5 นวิสิตประเมินวผลความก้ าวหนว้ าและผลการหาเนวินวงานวของตนวเอง
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
ก. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
อัตลักษณ์ นิสติ มศว
ใฝว ร้ ูตลอหช่วิห คิหเป็ นวีาเป็ นว หนวักเอาเบาสู้
รู้กาละเีศะ เป่่ กมจิตสานวึกสาธารณะ ม่
ีักษะสือ่ สาร อวอนวนว้ อมถวอมตนว งามห้ วก
บุคลิก พร้ อมห้ วกศาสตร์ และศิลป์

กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมของนิสิต
สอหแีรกอัต ลักษณ์ ีัง้ 9 ประการในวการเร่ ก นวการสอนวีุกรากวิช า โหก
อธิบากให้ นวิสติ เข้ าใจความหมากและความสาคัญของอัตลักษณ์ีงั ้ 9 ซึง่ ม่
ความเชื่อมโกงกับการเร่ กนว การีางานว และการหารงช่วิต จัหกิจกรรมีังในว
้
และนวอกชันวเร่
้ กนวอกวางตวอเนวื่องเพื่อให้ นวิสติ ม่โอกาสฝึ กฝนวและพัฒนวาตนวเอง
ให้ ม่อตั ลักษณ์ ีงั ้ 9 และให้ นวิสิตอภิปรากแสหงความคิหเห็นวววาการเร่ กนวในว
แตวละรากวิชาชววกกระตุ้นวนวิสิตให้ พัฒ นวาอัตลักษณ์ ในวห้ านวใหบ้ าง พร้ อม
กกตัวอกวางการนวาไปใช้ ในวช่วิตประจาวันวและประโกชนว์ี่ไห้ รับ

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม : ม่คณ
ุ ธรรม ตระหนวักในวคุณควาของศิลปวัฒนวธรรมีังของไีกและประชาคม
้
นวานวาชาติ
ผลการเรียนรู้
1.ม่คณ
ุ ธรรม
จริ กธรรมในวการ
หารงช่วติ ม่ความ
ซื่อสัตก์สจุ ริ ต และ
ม่จรรกาบรรณีาง
วิชาการ

2.ม่จิตสาธารณะ
เส่กสละเพื่อ
สววนวรวม

กลยุทธ์ การสอน
-สอหแีรกเนวื อ้ หาในวมิ ติ ี างคุ ณ ธรรม
จริ กธรรม และจรรกาบรรณีางวิชาการในว
การเร่ กนวการสอนวีุกรากวิชา
-ใช้ กรณ่ ศึกษา และมอบหมากงานวให้ นวิสิต
ฝึ กนวาหลักธรรมมาใช้ ในวการแก้ ปัญหาช่วิต
-ม่กิจกรรมนวอกหลักสูตรี่่สงว เสริ มคุณธรรม
จริ กธรรมอกวางตวอเนวื่อง
-ให้ นวิสิตเร่ กนวรู้การเส่กสละเพื่อสววนวรวมจาก
กรณ่ศกึ ษาบุคคลตัวอกวางี่่ไห้ รับการกกกวอง
ในวสั ง คม เพื่ อ กระตุ้ นวให้ เกิ หจิ ตส านวึ ก
สาธารณะ
-ให้ นวิสิตฝึ กเข่กนวโครงการ และีากิ จกรรม
เส่กสละเพื่อสววนวรวม เชวนว โครงการจิตอาสา
เพื่อปลูกฝังจิตสานวึกสาธารณะ
-ให้ นวิสิตเข่กนวรากงานวความรู้ สึกี่่ม่ตวอการ
ี ากิ จกรรม โครงการจิ ตอาสา เพื่ อให้

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินวจากพฤติกรรมความซื่อสัตก์ ในวการีา
รากงานว การอ้ างอิงผลงานว และการสอบ
-ประเมินวจากคุณ ภาพงานวมอบหมากี่่แสหงถึง
การคิ ห วิเคราะห์ และการเลือ กใช้ หลัก ธรรมี่่
เหมาะสมในวการแก้ ปัญหาตวางๆ และการพัฒนวา
ตนวเอง
-ประเมินวจากการม่สววนวรว วมของนวิสิตในวกิจกรรม
นวอกหลักสูตรี่่ม่การจัหขึ ้นว
-ประเมิ นว จากการอภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความ
ความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
-ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมาก และสังเกต
จากพฤติกรรมการม่สววนวรว วม การวางแผนว การ
ปฏิบตั ิ และการนวาเสนวอผลงานว
-ประเมิ นว จากความภาคภูมิ ใจของนวิ สิต ี่่ ไห้ ี า
ประโกชนว์ให้ สงั คม
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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ตระหนวักถึงความสุขี่่เกิหจากการให้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอน
3. รับผิหชอบ
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจถึงผลกระีบจากการ
ตนวเอง ผู้อื่นว สังคม กระีาของตนวเองตวอตนวเอง ผู้อื่นว สังคมและ
และสิง่ แวหล้ อม
สิ่ ง แวห ล้ อ ม โห ก ใช้ ก รณ่ ศึ ก ษ า แ ล ะ
มอบหมากงานวรากบุคคล/งานวกลุมว

4. ม่วินวกั ตรงตวอ
เวลา เคารพกฎ
ระเบ่กบขององค์กร
และสังคม
5. ตระหนวักในว
คุณควาของ
ศิลปวัฒนวธรรมีัง้
ของไีกและ
ประชาคม
นวานวาชาติ

-กาหนวหให้ ม่วฒ
ั นวธรรมองค์กร เพื่อให้ นวิสติ ม่
ควานวิกมพื ้นวฐานวี่่ถกู ต้ อง
-ช่ แ้ จงกฎระเบ่ ก บและแนววปฏิ บั ติ ใ นวการ
เร่ กนวการสอนวให้ ชหั เจนวในวีุกรากวิชา
-ม่ ร ากวิ ช าี่่ สว ง เสริ มให้ นวิ สิ ต ม่ แ นววคิ ห
ีางห้ านวสุนว ีร่ ก ศาสตร์ และตระหนวัก ในว
คุ ณ คว า ของศิ ล ปวั ฒ นวธรรมี่่ ม่ ตว อ การ
หารงช่วิต โหกให้ เข้ ารว วมกิจกรรมสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ ีงในวและนวอกเวลาเร่
ั้
กนว และ
ให้ ี าราก งานว แสห ง ค วาม คิ ห เห็ นว ีั ง้
รากบุคคลและงานวกลุมว
-สอหแีรกเนวื อ้ หาในวห้ า นวศิ ล ปวัฒ นวธรรม
และป ระเพ ณ่ ี่่ ห่ ง าม ีั ง้ ของไีกและ
นวานวาชาติในวการเร่ กนวการสอนวีุกรากวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินวความรับผิหชอบตวอตนวเองจากคุณภาพ
รากงานวรากบุคคล
-ประเมิ นว ความรั บ ผิ ห ชอบตว อ ผู้อื่ นว จากการี า
รากงานวกลุวม และจากผลการประเมินวกันวเองของ
นวิสติ ในวกลุมว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
-ป ระ เมิ นว ค ว าม รั บ ผิ ห ช อ บ ตว อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวหล้ อมจากการอภิ ปรากแลกเปล่่กนวความ
คิหเห็นวในวชันว้ เร่ กนว และพัฒนวาการีางความคิห
และพฤติกรรมของนวิสติ
ประเมิ นว จากพฤติ ก รรมในวชันว้ เร่ ก นว การตรงตว อ
เวลาในวการเข้ าชันวเร่
้ กนว การสวงรากงานวตามเวลา
ี่่ก าหนวห การแตวงกาก และการปฏิ บัติ ต นวตาม
ระเบ่กบของมหาวิีกาลัก
-ประเมินวจากงานวี่่ไห้ รับมอบหมากี่่แสหงถึงการ
นวาแนววคิหีางสุนวีร่ กศาสตร์ /ศิลปวัฒนวธรรมมา
ใช้ และการอภิปรากในวชันวเร่
้ กนว
-สังเกตจากการประพฤติตนวอกูวในวประเพณ่ และ
วัฒนวธรรมี่่ห่งามของไีก
-สัง เกตจากการรู้ เีว า ีันว สามารถปรั บ ตัว และ
เลือกรับวัฒนวธรรมี่่ห่งามของนวานวาชาติไห้
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.2 ด้ านความรู้ : ม่ความรอบรู้อกวางกว้ างขวาง ม่โลกีัศนว์ี่กว้ างไกล ม่ความเข้ าใจธรรมชาติของตนวเอง ผู้อื่นว และ
สังคม
ผลการเรียนรู้
1.ม่ความรอบรู้
อกวางกว้ างขวาง ม่
โลกีัศนว์กว้ างไกล
และสามารถเร่ กนวรู้
ห้ วกตนวเอง

2.ม่ความรู้และ
ความเข้ าใจ
ธรรมชาติของ
ตนวเอง รู้เีวาีันว
การเปล่ก่ นวแปลง
และหารงช่วติ
อกวางม่ความสุข
ีวามกลางกระแส
โลกาภิวตั นว์
3.ม่ความรู้ ความ
เข้ าใจเพื่อนวมนวุษก์/
สังคมีังไีกและ
้
นวานวาชาติ/
กฏหมากในว
ช่วิตประจาวันว และ
สามารถนวาความรู้
ไปใช้ ในวการ
แก้ ปัญหาและ
สร้ างสรรค์สงั คม

กลยุทธ์ การสอน
-จัหหลักสูตรให้ ม่รากวิชาบังคับี่่ครอบคลุม
ความรู้ ในวสาขาตวาง ๆ อกวางกว้ างขวาง โหก
จัหการเร่ กนวการสอนวในวลักษณะบูรณาการ
และม่ ร ากวิ ช าเลื อ กี่่ ห ลากหลากเพื่ อ ให้
นวิสติ ม่โอกาสเลือกเร่ กนวไห้ ตามความสนวใจ
-ม่การแนวะนวาวิธ่การเร่ กนวรู้/การสืบค้ นวข้ อมูล
ห้ วกตนวเอง และให้ ฝึกปฏิบตั ิในวีุกรากวิชา
-ให้ เร่ ก นว รู้ ห ลั ก ธ รรม ี่่ ส า คั ญ ในว ก า ร
หารงช่วิต โหกใช้ หนวังสือและกรณ่ศกึ ษา
-ให้ ี ากิ จ กรรม Who am I เพื่ อ ให้ เข้ าใจ/
ีราบี่่มาของลักษณะนวิสกั /วิเคราะห์ ข้อห่
ข้ อ ห้ อ กของตนวเอง พร้ อมตัง้ เป้ า หมากในว
การพัฒนวาตนวเอง
-มอบหมากงานวให้ นวิสิตฝึ กนวาหลักธรรมมา
ใช้ ในวช่วิตประจาวันว

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมาก ี่่แสหงถึง
การคิ ห /วิ เคราะห์ การหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม โหก
อาศักข้ อมูล/หลักความรู้ จากแหลวงี่่นววาเชื่อถือมา
ประกอบไห้ อกวางเหมาะสมและม่จรรกาบรรณในว
การอ้ างอิง
-การสอบภาคีฤษฎ่/ปฏิบตั ิ
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
-ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมาก ี่่แสหงถึง
การคิ ห /วิเคราะห์ และการเลือ กใช้ หลัก ธรรมี่่
เหมาะสมในวการหาเนวินวช่วิต
-ประเมิ นว จากพั ฒ นวาการห้ านวความคิ ห และ
พฤติกรรมการเร่ กนวรู้ในวชันวเร่
้ กนว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง

-ให้ ความรู้พื ้นวฐานวเก่่กวกับมนวุษก์/สังคมไีก
และนวานวาชาติเพื่อให้ นวิสิตเข้ าใจพฤติกรรม
ของมนวุษก์ในวการอกูวรววมกันว และกฏหมากี่่
เก่่ กวข้ องกับช่ วิตประจาวันว รวมีัง้ แนวะนวา
แหลวงอ้ างอิงให้ นวิสติ ค้ นวคว้ าเพิ่มเติม
-ให้ นวิสติ เร่ กนวรู้การหารงช่วิตในวสังคมอกวางม่
คุณควาจากกรณ่ศกึ ษา
-มอบหมากงานวกลุมว ให้ นวิสติ วิเคราะห์ปัญหา
สั ง คมและนว าสนวอแนววีางแก้ ไขอกว า ง
สร้ างสรรค์
-อภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความคิ ห เห็ นว ในวชันว้
เร่ กนว

-ประเมิ นว จากพฤติ ก รรมการม่ สว ว นวรว ว ม การ
วางแผนว การปฎิบตั ิ และการนวาเสนวอผลงานว
-ประเมิ นว จากคุณ ภาพงานวี่่ แ สหงถึ ง ความคิ ห
สร้ างสรรค์ ใ นวการแก้ ปั ญ หาสัง คมโหกเริ่ ม จาก
ตนวเอง
-ประเมิ นว จากการอภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความ
ความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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ผลการเรียนรู้
4.ม่ความรู้ ความ
เข้ าใจ และ
ตระหนวักถึงความ
จาเป็ นวในวการม่
ความสัมพันวธ์ี่
ถูกต้ องกับ
ธรรมชาติแวหล้ อม

กลยุทธ์ การสอน
-ให้ ความรู้ ความเข้ า ใจเก่่ กวกับ ผลกระีบ
ของพฤติ ก รรมของมนวุ ษ ก์ ตว อ สิ่ ง แวหล้ อ ม
โหกใช้ กรณ่ ศึกษา เพื่อให้ ตระหนวักถึงความ
จาเป็ นว ในวการม่ ค วามสัม พันว ธ์ ี่ ถูก ต้ องกับ
สิง่ แวหล้ อม
-มอบหมากงานวให้ นวิสิตฝึ กวิเคราะห์ ปัญหา
สิ่ ง แวหล้ อม อภิ ป รากหาสาเหตุ แ ละวิ ธ่
แก้ ปั ญ หาโหกเริ่ ม จากการเปล่่ ก นวแปลง
พฤติกรรมของนวิสิตเอง และนวาเสนวอในวชันว้
เร่ กนว
5.ม่ความรู้พื ้นวฐานว -ให้ ความรู้ ความเข้ า ใจี่่ ถูก ต้ องเก่่ ก วกั บ
และีักษะในวการ หลักเศรษฐกิจพอเพ่กง
หารงช่วติ ตามหลัก -ม อ บ ห ม า ก ง า นว ก ลุว ม ให้ นวิ สิ ต สื บ ค้ นว
เศรษฐกิจพอเพ่กง กรณ่ศกึ ษามาอภิปรากในวชันวเร่
้ กนว
-มอบหมากงานวรากบุคคลให้ นวิสติ ฝึ กคิหและ
นวาหลักเศรษฐกิจพอเพ่กงมาประกุกต์ในวการ
หารงช่วิต

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินวจากคุณภาพงานวี่่มอบหมาก
-ประเมินวจากกความรับผิหชอบในวการีารากงานว
รากบุคคล และการีางานวกลุมว
-ประเมิ นว จากการอภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความ
ความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
-สัง เกตจากการเปล่่ก นวแปลงพฤติ ก รรมในวการ
บริ โภค
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง

-ประเมินวจากรากงานวี่่แสหงให้ เห็นวววานวิสิตไห้ นวา
ห ลั ก เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพ่ ก ง ม า ป รั บ ใ ช้ ใ นว
ช่วิตประจาวันว และสามารถเลือกสรรความรู้ ในว
ศาสตร์ ตาว งๆ ในวกระแสหลักมาบูรณาการใช้ อกวาง
รู้เีวาีันว
-ประเมิ นว จากการอภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความ
ความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา : เป็ นวผู้ใฝว ร้ ู คิหอกวางม่เหตุผล และสามารถนวาความรู้ไปใช้ ในวการหาเนวินวช่วติ ไห้ เป็ นว
อกวางห่
ผลการเรียนรู้
1.เป็ นวผู้ใฝว ร้ ู และม่
วิจารณญาณในว
การเลือกรับข้ อมูล
ขวาวสาร

กลยุทธ์ การสอน
-สอหแีรกกิ จ กรรมการเร่ ก นวการสอนวให้
นวิสิตฝึ กค้ นวคว้ าหาความรู้ ห้วกตนวเองในวีุก
รากวิชา
-ให้ นวิ สิ ต ฝึ กใช้ หลั ก กาลามสู ต รในวการ
พิจารณาเลือกรับข้ อมูลขวาวสาร

2.สามารถคิห
อกวางม่เหตุผลและ
เป็ นวระบบ

-ให้ นวิสิตฝึ กคิหวิเคราะห์ /หาแนววีางแก้ ไข
ปั ญหาโหกใช้ หลักธรรม เชวนว อริ กสัจ โกนวิโส
มนวสิการ
-นว าเสนวอและอภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความ
คิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
-ใช้ ตวั อกวางี่่ห่เป็ นวกรณ่ ศึกษาเพื่อให้ นวิสิต
ไห้ เร่ ก นวรู้ วิ ธ่ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแนวว
ีางแก้ ไขอกวางเป็ นวระบบโหกอาศักความรู้
แบบบูรณาการ
-กาหนวหประเห็นวปั ญหาสังคมี่่เป็ นวประเห็นว
สาธารณะเพื่อฝึ กให้ นวิสิตรู้ จักใช้ ความรู้ ในว
การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา และ
เสนวอแนวะแนววีางแก้ ไข เพื่ อ พั ฒ นว า
คุณ ภาพช่ วิต ของตนวเอง และสังคมในวีุก
มิติไห้ อกวางสมหุล

3.สามารถ
เชื่อมโกงความรู้สวู
การใช้ ประโกชนว์
เพื่อพัฒนวา
คุณภาพช่วิตของ
ตนวเอง และสังคม
ในวีุกมิติไห้ อกวาง
สมหุล

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมาก ี่่แสหงถึง
การค้ นว หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม อกว า งตว อ เนวื่ อ งและม่
วิจารณญาณในวการเลือกรับข้ อมูลขวาวสารโหกใช้
หลักกาลามสูตร
-ประเมิ นว จากการอภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความ
ความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
- ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมาก ี่่แสหงถึง
การคิหอกวางม่เหตุผลและเป็ นวระบบ
- ประเมิ นว จากการอภิ ป รากแลกเปล่่ ก นวความ
ความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
-ประเมินวจากคุณ ภาพงานวมอบหมากี่่ แสหงถึง
การนว าข้ อมู ล ความรู้ ี่่ ถู ก ต้ องมาใช้ ในวการคิ ห
วิเคราะห์อกวางม่เหตุผล เป็ นวระบบ และสร้ างสรรค์
-สังเกตพัฒนวาการในวห้ านวตวางๆจากพฤติกรรมการ
ม่สววนวรว วมในวกิ จกรรมกลุวม และการแสหงความ
คิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ : สามารถติหตวอสื่อสารและหารงตนว
อกูรว ววมกับผู้อื่นวในวสังคมไห้ เป็ นวอกวางห่
ผลการเรียนรู้
1.ใช้ ภาษาในวการ
ติหตวอสือ่ สารและ
สร้ างความสัมพันวธ์
กับผู้อื่นวไห้ เป็ นว
อกวางห่

กลยุทธ์ การสอน
-ม่รากวิชาี่่พัฒ นวาีักษะการใช้ ภาษาไีก
และภาษาตวางประเีศ เพื่อให้ นวิสิตไห้ ฝึก ใช้
ภ าษ าในว ก ารติ ห ตว อ สื่ อ ส ารและส ร้ าง
ความสัมพันวธ์กบั ผู้อื่นวไห้ เป็ นวอกวางห่
-ใช้ กรณ่ ศึ ก ษาเป็ นวตั ว อกว า งเพื่ อ ให้ นวิ สิ ต
วิเคราะห์เปร่ กบเี่กบการสือ่ สารี่่ห่และไมวห่
2.สามารถปรับตัว -มอบหมากกิจกรรมกลุวมในวีุกรากวิชาเพื่อ
ีางานวรววมกับผู้อื่นว ฝึ กให้ นวิสิตรู้ จกั ปรับตัวในวการีางานวรว วมกับ
ีังในวฐานวะผู
้
้ นวา
ผู้อื่นว รับผิหชอบภาระงานวี่่ไห้ รับมอบหมาก
และสมาชิกกลุมว
รั บ ฟั งความคิ ห เห็ นว ของเพื่ อ นวรว ว มกลุว ม
สามารถแสหงจุหกืนวของตนวเอง และค้ นวหา
ีางออกรววมกันวไห้

3.การอกูรว ววมกับ
ผู้อื่นวอกวางสันวติสขุ

-ใช้ ก รณ่ ศึก ษาปั ญ หาความขัห แก้ งเพื่ อ ให้
นวิสติ ไห้ เร่ กนวรู้ผลกระีบห้ านวลบี่่ม่ตอว สังคม
-เลือกปั ญหาสังคมี่่เป็ นวประเห็นวสาธารณะ
ให้ นวิสติ ฝึ กวิพากษ์ วิจารณ์ในวชันวเร่
้ กนว เปิ หรับ
ความคิหเห็นวี่่หลากหลาก เคารพสิีธิ ของ
ผู้ อื่ นว พกากามเข้ าใจและกอมรั บ ความ
แตกตวางีางความคิหของแตวละบุคคล

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมิ นว จากงานวี่่ ไห้ รับ มอบหมากและการม่
สววนวรววมในวชันวเร่
้ กนว
-การสอบภาคีฤษฎ่/ปฏิบตั ิ

-ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมาก ี่่แสหงถึง
ความรว ว มมื อ ในวการวางแผนว ปฏิ บั ติ และ
แก้ ปัญหา
-สั ง เกตจากพั ฒ นวาการห้ านวความคิ ห และ
พฤติกรรมการเร่ กนวรู้ในวชันวเร่
้ กนว
-ประเมินวจากผลการประเมินวกันวเองของนวิสิตในว
กลุมว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
-ป ร ะ เมิ นว จ า ก ก า ร ม่ สว ว นว รว ว ม ใ นว ก า ร
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ในวชั นว้ เร่ ก นว และการกอมรั บ
เหตุผลของผู้ี่ม่ความคิหเห็นวแตกตวาง
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
1. ม่ีกั ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

2. ม่ีกั ษะการ
สือ่ สารและการใช้
เีคโนวโลก่
สารสนวเีศไห้ อกวาง
ถูกต้ องและ
เหมาะสม
3. สามารถแสวงหา
ความรู้โหกใช้
เีคโนวโลก่
สารสนวเีศ

4. สามารถนวาเสนวอ
สารสนวเีศในว
รูปแบบี่่เหมาะสม
และม่คณ
ุ ภาพ

กลยุทธ์ การสอน
-ม่รากวิชาี่่ฝึกีักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
โหกตรง เชวนว คณิตศาสตร์ ในวช่วิตประจาวันว
-สอหแีรกีัก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตัว เลขในว
รากวิชาตวาง ๆ เพื่อพัฒ นวาีักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขอกวางตวอเนวื่อง
-ม่รากวิชาี่่พฒ
ั นวาีักษะการสื่อสารและการใช้
เีคโนวโลก่สารสนวเีศโหกตรง
-สอหแีรกีักษะการสื่อสาร การใช้ เีคโนวโลก่
สารสนวเีศ กฏหมากและจรรกาบรรณ ี่่
เก่่กวข้ องในวีุกรากวิชา
-ฝึ กนวิสิตให้ ร้ ู จักวิเคราะห์ผลกระีบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ ตอว บุคคลองค์กรและสังคม
-ให้ ความรู้ความเข้ าใจเก่่กวกับความสาคัญของ
แหลวงข้ อมูลประเภีตวางๆีังแหลว
้ งความรู้ ีังี่
้ ่
เป็ นวสือ่ เอกสาร/ สือ่ อิเล็กีรอนวิคส์/บุคคลตวางๆ
-แนวะนวาวิธ่การเร่ กนวรู้ /การสืบค้ นว ข้ อมูลโหกใช้
เีคโนวโลก่ ส ารสนวเีศและฝึ กปฏิ บั ติ ใ นวีุ ก
รากวิชา
-มอบหมากกิจกรรมเพื่อฝ่ กีักษะในวการสืบค้ นว/
อ้ างอิงข้ อมูล การใช้ ซอฟต์แวร์ ตาว งๆ
-ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเก่่ ก วกั บ เีคนวิ ค การ
นวาเสนวอผลงานวประเภีตวางๆ
-สอหแีรกการฝึ กีั ก ษะการในวการเร่ ก นวรู้
รากวิชาตวางๆ
-ใช้ กรณ่ศึกษาเพื่อเป็ นวตัวอกวางในวการนวาเสนวอ
ผลงานวี่่ห่และไมวห่
-ฝึ กให้ นวิสติ ออกมานวาเสนวอผลงานวหนว้ าชันวเร่
้ กนว
ในวีุกรากวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
-การสอบภาคีฤษฎ่/ปฏิบตั ิ

-การสอบภาคีฤษฎ่/ปฏิบตั ิ
-ประเมิ นว จากคุ ณ ภาพงานวมอบหมาก ี่่
แสหงถึงความสามารถในวการใช้ เีคโนวโลก่
สารสนวเีศเพื่ อ การสื่ อ สารอกว า งรู้ เีว า ีันว
และม่จรรกาบรรณ
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
-การสอบภาคีฤษฎ่/ปฏิบตั ิ
-ประเมิ นว จากคุ ณ ภาพงานวมอบหมาก ี่่
แสหงถึงการสืบค้ นวข้ อมูล การเลือกใช้ ข้อมูล
และการรู้จกั แหลวงข้ อมูลี่่เหมาะสม
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง

-ประเมินวจากคุณภาพในวการนวาเสนวอผลงานว
และเลือ กการใช้ เีคโนวโลก่ ส ารสนวเีศมา
ชวว กให้ ก ารนว าเสนวอผลงานวม่ ค วามชัห เจนว
และนววาสนวใจมากกิ่งขึ ้นว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเร่ กนวรู้
คุณธรรม จริ กธรรม : ม่คณ
ุ ธรรม ตระหนวักในวคุณควา
ของศิลปวัฒนวธรรม

ความรู้ : ม่ความรอบรู้อกวางกว้ างขวาง ม่โลกีัศนว์ี่
กว้ างไกล ม่ความเข้ าใจธรรมชาติของตนวเอง ผู้อื่นว
และสังคม

ีักษะีางปั ญญา : เป็ นวผู้ใฝว ร้ ูคิหอกวางม่เหตุผลและ
สามารถนวาความรู้ไปใช้ ในวการหาเนวินวช่วติ ไห้ เป็ นว
อกวางห่
ีักษะความสัมพันวธ์ระหววางบุคคลและความ
รับผิหชอบ : สามารถติหตวอสือ่ สารและหารงตนวอกูว
รววมกับผู้อื่นวในวสังคมไห้ เป็ นวอกวางห่
ีักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
เีคโนวโลก่สารสนวเีศ

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

รากละเอ่กหผลการเร่กนวรู้
ม่คณ
ุ ธรรม จริ กธรรมในวการหารงช่วิต ม่ความซื่อสัตก์สจุ ริ ต และม่จรรกาบรรณีางวิชาการ
ม่จิตสาธารณะ เส่กสละเพื่อสววนวรวม
รับผิหชอบตนวเอง ผู้อื่นว สังคม และสิง่ แวหล้ อม
ม่วินวกั ตรงตวอเวลา เคารพกฎ ระเบ่กบขององค์กรและสังคม
ตระหนวักในวคุณควาของศิลปวัฒนวธรรมีังของไีกและประชาคมนวานวาชาติ
้
ม่ความรอบรู้อกวางกว้ างขวาง ม่โลกีัศนว์กว้ างไกล และสามารถเร่ กนวรู้ห้วกตนวเอง
ม่ความรู้และความเข้ าใจธรรมชาติของตนวเอง รู้เีวาีันวการเปล่ก่ นวแปลงและหารงช่วติ อกวางม่ความสุขีวามกลางกระแสโลกาภิวตั นว์
ม่ความรู้ ความเข้ าใจเพื่อนวมนวุษก์/ สังคมีังไีกและนวานวาชาติ
้
/กฏหมากในวช่วติ ประจาวันว และสามารถนวาความรู้ไปใช้ ในวการ
แก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์สงั คม
ม่ความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนวักถึงความจาเป็ นวในวการม่ความสัมพันวธ์ี่ถกู ต้ องกับธรรมชาติแวหล้ อม
ม่ความรู้พื ้นวฐานวและีักษะในวการหารงช่วิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพ่กง
เป็ นวผู้ใฝว ร้ ู และม่วิจารณญาณในวการเลือกรับข้ อมูลขวาวสาร
สามารถคิหอกวางม่เหตุผลและเป็ นวระบบ
สามารถเชื่อมโกงความรู้สกวู ารใช้ ประโกชนว์เพื่อพัฒนวาคุณภาพช่วติ ของตนวเอง และสังคมในวีุกมิตไิ ห้ อกวางสมหุล
ใช้ ภาษาในวการติหตวอสือ่ สารและสร้ างความสัมพันวธ์กบั ผู้อื่นวไห้ เป็ นวอกวางห่
สามารถปรับตัวีางานวรววมกับผู้อื่นวีังในวฐานวะผู
้
้ นวาและสมาชิกกลุมว
การอกูรว ววมกับผู้อื่นวอกวางสันวติสขุ
ม่ีกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ม่ีกั ษะการสือ่ สารและการใช้ เีคโนวโลก่สารสนวเีศไห้ อกวางถูกต้ องและเหมาะสม
สามารถแสวงหาความรู้โหกใช้ เีคโนวโลก่สารสนวเีศ
สามารถนวาเสนวอสารสนวเีศในวรูปแบบี่่เหมาะสม และม่คณ
ุ ภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

รายวิชาศึกษาทั่วไป

มศว 111 ภาษาไีกเพื่อการสือ่ สาร
มศว 112 วรรณกรรมไีกปริ ีรรศนว์
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการสือ่ สาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิีธิภาพการสือ่ สาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนวานวาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนวานวาชาติ 2
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสือ่ สาร 1
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสือ่ สาร 2
มศว 133 ภาษาเกอรมันวเพื่อการสือ่ สาร 1
มศว 134 ภาษาเกอรมันวเพื่อการสือ่ สาร 2
มศว 135 ภาษาเจ่นวเพื่อการสือ่ สาร 1
มศว 136 ภาษาจ่นวเพื่อการสือ่ สาร 2
มศว 137 ภาษาเญ่่ปนวเพื
ุว ่อการสือ่ สาร 1

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.
2

1.
3

1.4

1.5

2.
1

2.
2

2.
3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.
3

5.1

5.2

5.3

5.
4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาศึกษาทั่วไป

มศว 138 ภาษาญ่่ปนวเพื
ุว ่อการสือ่ สาร 2
มศว 141 ีักษะการรู้สารสนวเีศ
มศว 142 วิีกาศาสตร์ เพือ่ การพัฒนวาคุณภาพ
ช่วิตและสิง่ แวหล้ อม
มศว 143 พลังงานวีางเลือก
มศว 144 คณิตศาสตร์ ในวช่วติ ประจาวันว
มศว 145 สุขภาวะและวิถ่ช่วิตเชิงสร้ างสรรค์
มศว 341 วิีกาศาสตร์ ฟิสกิ ส์ กฎของธรรมชาติ
พลังงานวและจิต
มศว 151 การศึกษาีัว่ ไปเพื่อพัฒนวามนวุษก์
มศว 251 มนวุษก์กบั สังคม
มศว 252 สุนวีร่ กศาสตร์ เพื่อช่วติ
มศว 351 การพัฒนวาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนวการคิห
มศว 353 มนวุษก์กบั การใช้ เหตุผลและ
จริ กธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

2.2 2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4
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รายวิชาศึกษาทั่วไป

มศว 354 มนวุษก์กบั สันวติภาพ
มศว 355 พุีธธรรม
มศว 356 วรรณกรรมและพลังีางปั ญญา
มศว 357 ศิลปะและความคิหสร้ างสรรค์
มศว 358 หนวตร่ และจิตวิญญาณมนวุษก์
มศว 361 ประวัติศาสตร์ และพลังขับเคลือ่ นว
สังคม
มศว 362 มนวุษก์กบั อารกธรรม
มศว 363 มนวุษก์กบั การเมือง
มศว 364 เศรษฐกิจในวกระแสโลกาภิวตั นว์
มศว 365 หลักการจัหการสมักใหมว
มศว 366 จิตวิีกาสังคม
มศว 367 กฎหมากีัว่ ไป
มศว 371 ความคิหสร้ างสรรค์กบั นววัตกรรม
และเีคโนวโลก่
มศว 372 ภูมิปัญญาี้ องถิ่นว

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4
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รายวิชาศึกษาทั่วไป

มศว 373 ภูมิลกั ษณ์ชมุ ชนว
มศว 374 สัมมาช่พชุมชนว
มศว 375 ธรรมาภิบาลในวการบริหารจัหการ
ชุมชนว

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4
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ข. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. สามารถวิเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ี่
เก่่กวข้ อง และประกุกต์อกวางเป็ นวระบบในว
การวางแผนวพัฒนวาสุขภาพไห้ อกวางเป็ นวองค์
รวม

2. ม่ีกั ษะปฏิบตั ิีางวิชาช่พ

กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมของนิสิต
- จัหกระบวนวการเร่ กนวรู้ เพื่อให้ นวสิ ติ ไห้ ฝึกีักษะการวิเคราะห์ ีักษะการคิห
จากสภาพปั ญหา หรื อสถานวการณ์จริ งตวางๆ ีังในวระหั
้
บบุคคลและกลุมว
- จัหกิจกรรมให้ นวิสติ ม่โอกาสเร่ กนวรู้จากปั ญหา และประสบการณ์จริ ง เพื่อ
การเสนวอแนวะและหาแนววีางแก้ ไข
- สอหแีรกกิจกรรมการเร่ กนวการสอนวให้ นวิสติ ฝึ กค้ นวคว้ าหาความรู้ห้วก
ตนวเอง
- จัหกิจกรรมศึกษาหูงานวนวอกสถานวี่่ เพื่อให้ มก่ ารเร่ กนวรู้จากสถานวการณ์
จริ ง
- เชิ ญ วิี กากรภากนวอกี่่ ม่ค วามเช่่ ก วชาญ หรื อ ม่ป ระสบการณ์ ตรงมา
บรรกาก แลกเปล่ก่ นวความคิหเห็นว วิเคราะห์ และอภิปรากรววมกันว
- จัหประสบการณ์การเร่ กนวรู้ในวภาคปฏิบตั ิ ีังในวและนวอกชั
้
นวเร่
้ กนว เพื่อ
สวงเสริ มีักษะปฎิบตั ิีางวิชาช่พ
- การกาหนวหให้ นวิสติ ต้ องฝึ กประสบการณ์วิชาช่พระหววางภาคเร่ กนว ในวชันวป่
้
ี่่ 1 – 3 รวมไมวนว้อกกววา 180 ชัว่ โมง
- การฝึ กประสบการณ์วชิ าช่พ โหกนวิสติ ไห้ ม่การสารวจปั ญหาสุขภาพของ
ประชาชนว วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนว จัหลาหับความสาคัญ
ของปั ญหา กาหนวหแผนวงานวสาธารณสุข จัหกิจกรรม/โครงการเพือ่
แก้ ปัญหาสุขภาพในวกลุมว เป้าหมาก และม่การประเมินวผลสาเร็ จของการจัห
กิจกรรม/โครงการ
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2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1. ปฏิบตั ิตนวอกวางม่คณ
ุ ควา คุณธรรม
จริ กธรรม เส่กสละ และซื่อสัตก์
สุจริ ต
2. รักษาวินวกั ตรงตวอเวลา และความ
รับผิหชอบตวอตนวเอง งานว และ
สังคม
3. รักษาสิีธิของตนวเองและเคารพในว
สิีธิของผู้อื่นว ตระหนวักในวคุณควา
และศักหิ์ศร่ความเป็ นวมนวุษก์
4. เคารพกฎระเบ่กบ ข้ อบังคับ และ
ปฏิบตั ิตามจรรกาบรรณีาง
วิชาช่พ

-สอหแีรกเนวื อ้ หาในวมิ ติ ี างคุ ณ ธรรม
จริ กธรรม และจรรกาบรรณีางวิชาการในว
การเร่ กนวการสอนว
-ใช้ กรณ่ศึกษา และมอบหมากงานวให้ นวิสิต
ฝึ กนวาหลักธรรมมาใช้ ในวการแก้ ปัญหาช่วิต
-ม่กิจกรรมนวอกหลักสูตรี่่สงว เสริ มคุณธรรม
จริ กธรรม
-ให้ นวิ สิ ต เร่ ก นวรู้ การเส่ ก สละเพื่ อ สวว นวรวม
จากกรณ่ศึกษาบุคคลตัวอกวางี่่ไห้ รับการ
ก ก กว อ งในว สั ง ค ม เพื่ อ ก ระตุ้ นว ให้ เกิ ห
จิตสานวึกสาธารณะ
- ให้ ความรู้ ความเข้ าใจถึงผลกระีบจาก
การกระี าของตนวเองตว อ ตนวเอง ผู้ อื่ นว
สังคมและสิ่งแวหล้ อม โหกใช้ กรณ่ ศึกษา
และมอบหมากงานวรากบุคคล/งานวกลุมว
- ช่ แ้ จงกฎระเบ่กบและแนววปฏิ บัติ ในวการ
เร่ กนวการสอนวให้ ชหั เจนวในวีุกรากวิชา

-ประเมินวจากพฤติก รรมความซื่อสัตก์
ในวการี ารากงานว การอ้ างอิ งผลงานว
และการสอบ
-ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมากี่่
แสหงถึ ง การคิ ห วิ เคราะห์ และการ
เลือ กใช้ ห ลัก ธรรมี่่ เหมาะสมในวการ
แก้ ปัญหาตวางๆ และการพัฒนวาตนวเอง
-ประเมินวจากการม่สวว นวรววมของนวิสติ ในว
กิจกรรมนวอกหลักสูตรี่่ม่การจัหขึ ้นว
-ประเมินวจากการอภิปรากแลกเปล่่กนว
ความความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
-ประเมินวความรับผิหชอบตวอผู้อื่นวจาก
การี ารากงานวกลุวม และจากผลการ
ประเมินวกันวเองของนวิสติ ในวกลุมว
-ประเมินวความรับผิหชอบตวอสังคมและ
สิ่ ง แ ว ห ล้ อ ม จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ก
แลกเปล่่ ก นวความคิ ห เห็ นว ในวชันว้ เร่ ก นว
และพั ฒ นวาการีางความคิ ห และ
พฤติกรรมของนวิสติ
- ประเมิ นว จากพฤติ ก รรมในวชันว้ เร่ ก นว
การตรงตวอเวลาในวการเข้ าชันวเร่
้ กนว การ
สวงรากงานวตามเวลาี่่กาหนวห การแตวง
กาก และการปฏิ บัติ ต นวตามระเบ่ ก บ
ของมหาวิีกาลัก
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ม่ความรู้ และเข้ าใจศาสตร์ พื ้นวฐานว
ี่่เก่่กวข้ องกับองค์ความรู้ ีางห้ านว
สาธารณสุข และสาขาี่เ่ ก่่กวข้ อง
2. ม่ความรู้ความเข้ าใจ
กระบวนวการวิจกั โหกใช้ ข้อมูลและ
วิีกาการี่่เก่่กวข้ อง รวมีังม่
้ การ
ติหตามความก้ าวหนว้ าีางวิชาการอกูว
เสมอ
3. ม่ความรู้ความเข้ าใจในวการ
วิเคราะห์ การประเมินวผลกระีบ การ
จัหการและควบคุมปั จจักี่่สงว ผลตวอ
สุขภาพอนวามัก โหกบูรณาการองค์
ความรู้ี่เก่่กวข้ อง

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้ านความรู้

- การฝึ กประสบการณ์วชิ าช่พ โหกนวิสติ
ไห้ ม่การสารวจปั ญหาสุขภาพของ
ประชาชนว วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนว จัหลาหับความสาคัญของ
ปั ญหา กาหนวหแผนวงานวสาธารณสุข จัห
กิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ ปัญหาสุขภาพ
ในวกลุมว เป้าหมาก และม่การประเมินวผล
สาเร็ จของการจัหกิจกรรม/โครงการ
- ม่การแนวะนวาวิธ่การเร่ กนวรู้/การสืบค้ นว
ข้ อมูลห้ วกตนวเอง และให้ ฝึกปฏิบตั ิในวีุก
รากวิชา
- จัหกิจกรรมโหกเนว้ นวผู้เร่ กนวเป็ นวสาคัญ
- จัหกิจกรรมศึกษาหูงานวนวอกสถานวี่่
เพื่อให้ มก่ ารเร่ กนวรู้จากสถานวการณ์จริ ง
- เชิญวิีกากรภากนวอกี่่ม่ความ
เช่่กวชาญ หรื อม่ประสบการณ์ตรงมา
บรรกาก แลกเปล่ก่ นวความคิหเห็นว
วิเคราะห์ และอภิปรากรววมกันว
- ให้ นวิสติ ศึกษาค้ นวคว้ าและเร่ กนวรู้ห้วก
ตนวเอง

-ประเมินวจากคุณภาพงานวี่่มอบหมาก
ี่่ แ สหงถึ ง การคิ ห /วิ เ คราะห์ การหา
ความรู้ เพิ่มเติม โหกอาศักข้ อมูล/หลัก
ค วาม รู้ จ าก แ ห ลว ง ี่่ นวว าเชื่ อ ถื อ ม า
ประกอบไห้ อกว า งเหมาะสมและม่
จรรกาบรรณในวการอ้ างอิง
-การสอบภาคีฤษฎ่/ปฏิบตั ิ
-ประเมินวจากคุณภาพการนวาเสนวอ
แผนวงานว/โครงการ รวมีังการ
้
นวาเสนวอผลงานว
-ประเมินวจากคุณภาพของเลวม
รากงานวผลการหาเนวินวงานวกิจกรรม/
โครงการ
- ประเมินวผลจากีักษะการ
ปฏิบตั ิงานวในวการฝึ กประสบการณ์
วิชาช่พ
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.3 ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา

1. วิเคราะห์สถานวการณ์ห้านวสุขภาพ
ในวระหับ บุคคล ครอบครัว กลุมว และ
ชุมชนวไห้ อกวางเป็ นวองค์รวม
2. วางแผนวพัฒนวาสุขภาพเป็ นวองค์รวม
อกวางบูรณาการและตวอเนวื่อง
3. สามารถวิเคราะห์ บูรณาการองค์
ความรู้ี่เก่่กวข้ องและประกุกต์อกวาง
เป็ นวระบบ รวมีังให้
้ ข้อเสนวอแนวะและ
แนววีางการพัฒนวางานววิชาการและ
วิชาช่พ

- สอหแีรกกิจกรรมการเร่ กนวการสอนวให้
นวิสติ ฝึ กค้ นวคว้ าหาความรู้ห้วกตนวเองในว
ีุกรากวิชา
- จัหกระบวนวการเร่ กนวรู้ เพื่อให้ นวสิ ติ
ไห้ ฝึกีักษะการวิเคราะห์ ีักษะการ
คิห จากสภาพ ปั ญหา หรื อ
สถานวการณ์จริ งตวางๆ ีังในวระหั
้
บ
บุคคลและกลุมว
-- จัหกิจกรรมให้ นวิสติ ม่โอกาสเร่กนวรู้
จากปั ญหา และประสบการณ์จริ ง
เพื่อการเสนวอแนวะและหาแนวว
ีางแก้ ไข
-- กาหนวหประเห็นวปั ญหาสาธารณสุข
เพื่อฝึ กให้ นวิสติ รู้จกั ใช้ ความรู้ในวการ
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และ
เสนวอแนวะแนววีางแก้ ไข

- ป ร ะ เมิ นว จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า นว ี่่
มอบหมาก ี่่ แ สหงถึ ง การคิ ห อกวา งม่
เหตุผลและเป็ นวระบบ
- ป ร ะ เมิ นว จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า นว ี่่
มอบหมาก ี่่แสหงถึงการค้ นวหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม อ กว า ง ตว อ เนวื่ อ ง แ ล ะ ม่
วิ จ ารณญาณในวการเลื อ กรั บ ข้ อมู ล
ขวาวสาร
- ประเมินวจากการอภิปราก
แลกเปล่ก่ นวความคิหเห็นวในวชันวเร่
้ กนว
- การประเมินวผลี่่สะี้ อนวการคิห
วิเคราะห์ โหกประเมินวจากการเข่กนว
รากงานว การนวาเสนวอผลงานว และการ
ีหสอบ
- การสังเกตนวิสติ ห้ านวความสามารถ
ในวการตัหสินวใจ การแก้ ไขปั ญหาในว
สถานวการณ์ตาว ง ๆ
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ม่มนวุษกสัมพันวธ์ี่ห่กบั ผู้รววมงานวในว
องค์กรและกับบุคคลอื่นว
2. สามารถีางานวเป็ นวี่ม ม่ความ
รับผิหชอบตวอตนวเอง และผู้อื่นวในว
หนวววกงานวและงานวี่่ไห้ รับมอบหมาก
3. ม่คณ
ุ ลักษณะของภาวะผู้นวา และ
ภาวะผู้ตามี่่ห่

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
-มอบหมากกิจกรรมกลุมว เพื่อฝึ กให้ นวิสติ
-ประเมินวจากคุณภาพงานวี่่มอบหมาก
รู้จกั ปรับตัวในวการีางานวรววมกับผู้อื่นว
ี่่แสหงถึงความรว วมมือในวการวางแผนว
รับผิหชอบภาระงานวี่่ไห้ รับมอบหมาก รับ ปฏิบตั ิ และแก้ ปัญหา
ฟั งความคิหเห็นวของเพื่อนวรววมกลุมว
-สังเกตจากพัฒ นวาการห้ านวความคิ ห
สามารถแสหงจุหกืนวของตนวเอง และค้ นวหา และพฤติกรรมการเร่ กนวรู้ในวชันวเร่
้ กนว
ีางออกรววมกันวไห้
-ประเมินวจากผลการประเมินวกันวเองของ
-ใช้ กรณ่ ศึกษาปั ญหาความขัหแก้ งเพื่อให้ นวิสติ ในวกลุมว
นวิ สิ ต ไห้ เร่ ก นวรู้ ผลกระีบห้ านวลบี่่ ม่ ตว อ -ประเมิ นว จากการม่ สว ว นวรว ว มในวการ
สังคม
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ นวชั นว้ เร่ ก นว และการ
- เลือกปั ญหาสังคมี่เ่ ป็ นวประเห็นว
กอมรับ เหตุผลของผู้ี่ ม่ ค วามคิ ห เห็ นว
สาธารณะให้ นวิสติ ฝึ กวิพากษ์ วจิ ารณ์ในว
แตกตวาง
ชันวเร่
้ กนว
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
- จัหประสบการณ์การเร่กนวรู้ในว
ภาคปฏิบตั ิ ีังในวและนวอกชั
้
นวเร่
้ กนว
เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันวธ์ระหววาง
บุคคลและความรับผิหชอบ
- สอหแีรกเรื่ องความรับผิหชอบ การ
ม่มนวุษกสัมพันวธ์ การเข้ าใจวัฒนวธรรม
ขององค์กร ในวรากวิชาตวางๆ
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้ เีคนวิคีางสถิติ ในวการ
วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมากข้ อมูล
ีังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ
2. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และ
เีคโนวโลก่สารสนวเีศในวการค้ นวคว้ า
เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และเลือกใช้ รูปแบบของสือ่ การ
นวาเสนวออกวางเหมาะสม
3. สามารถสือ่ สารไห้ อกวางม่
ประสิีธิภาพ ีังการพู
้
ห การฟั ง การ
อวานว และการเข่กนว

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การให้ นวิสติ ีาโครงการวิจกั โหกม่การ
สารวจปั ญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ปัญหา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ม่การประกุกต์ใช้
สถิติในวการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล
และการนวาเสนวอผลการวิจกั
-สอหแีรกีักษะการสือ่ สาร การใช้
เีคโนวโลก่สารสนวเีศ กฎหมากและ
จรรกาบรรณี่่เก่่กวข้ อง
-ให้ ความรู้ความเข้ าใจเก่่กวกับ
ความสาคัญของแหลวงข้ อมูลประเภีตวางๆ
ีังแหลว
้ งความรู้ ีเ่ ป็ นวสือ่ เอกสาร/ สือ่
อิเล็กีรอนวิคส์/บุคคลตวางๆ
-แนวะนวาวิธ่การเร่ กนวรู้ /การสืบค้ นวข้ อมูลโหก
ใช้ เีคโนวโลก่สารสนวเีศและฝึ กปฏิบตั ิ
-มอบหมากกิจกรรมเพื่อฝ่ กีักษะในวการ
สืบค้ นว/อ้ างอิงข้ อมูล
-ม่รากวิชาี่่พฒ
ั นวาีักษะการใช้ ภาษาไีก
และภาษาตวางประเีศ เพื่อให้ นวิสติ ไห้ ฝึกใช้
ภาษ าในวการติ ห ตว อ สื่ อ สารและสร้ าง
ความสัมพันวธ์กบั ผู้อื่นวไห้ เป็ นวอกวางห่

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ป ระ เมิ นว จ า ก คุ ณ ภ า พ รา ก ง า นว
ผลการวิจกั ี่่แสหงถึงความสามารถในว
ประกุกต์ใช้ สถิติในวการวิเคราะห์ข้อมูล
และการแปลผลไห้ อกวางถูกต้ อง
-ประเมินวจากคุณ ภาพงานวมอบหมาก
ี่่ แ สหงถึ ง ความสามารถในวการใช้
เีคโนวโลก่สารสนวเีศเพื่ อการสื่อสาร
อกวางรู้เีวาีันว และม่จรรกาบรรณ
- ประเมินวจากคุณภาพงานวมอบหมาก
ี่่แสหงถึงการสืบค้ นวข้ อมูล การเลือกใช้
ข้ อมู ล และการรู้ จั ก แหลว ง ข้ อมู ล ี่่
เหมาะสม
-ประเมินวจากคุณ ภาพในวการนวาเสนวอ
ผลงานวและเลื อ กการใช้ เีคโนวโลก่
สารสนวเีศมาชว ว กให้ การนว าเสนวอ
ผลงานวม่ความชัหเจนว และนววาสนวใจ
- ประเมินวโหกให้ นวิสติ ประเมินวตนวเอง
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2.6 ทักษะการฝึ กปฏิบัติ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การฝึ กปฏิบัติ
1. สามารถตรวจประเมินว ให้ คาแนวะนวา
ให้ คาปรึกษาเก่่กวกับการสวงเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันวโรค การควบคุม
โรค การบาบัหโรคเบื ้องต้ นว และการ
ฟื นว้ ฟูสขุ ภาพ ตาม พรบ.วิชาช่พฯ
มาตรา 3
2. สามารถประเมินวสถานวการณ์
วินวิจฉัก วางแผนวงานวโครงการสุขภาพ
ปฏิบตั ิตามแผนว ติหตามและ
ประเมินวผล
3. สามารถปฏิบตั ิีกั ษะีางวิชาช่พ
เพื่อแก้ ปัญหาสุขภาพ โหกประกุกต์ใช้
ความรู้ในวศาสตร์ ี่เก่่กวข้ องอกวาง
เหมาะสม

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้ านทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ

การฝึ กปฏิบตั ิงานวในววิชาช่พสาธารณสุขในว
สถานวประกอบการหรื อหนวววกงานวี่่
เก่่กวข้ องกับวิชาเอกี่่ศกึ ษา โหกความ
รววมมือระหววางมหาวิีกาลักกับสถานว
ประกอบการหรื อหนวววกงานวี่่เก่่กวข้ องเป็ นว
เวลา 1 ภาคการศึกษา ไมวนว้อกกววา 16
สัปหาห์ ภากใต้ การหูแลของอาจารก์
นวิเีศของสาขาวิชารววมกับี่่ปรึกษาี่่
สถานวประกอบการหรื อหนวววกงานวี่่
เก่่กวข้ องมอบหมาก

- ประเมินวจากคุณภาพรากงานวการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาช่พ
- ผลการประเมิ นว ีัก ษะ ความรู้ และ
ความสามารถของนวิ สิ ต โหกอาจารก์
นวิเีศของสาขาวิชา
- ผลการประเมิ นว ีัก ษะ ความรู้ และ
ความสามารถของนวิ สิ ต โหกอาจารก์
นวิ เ ีศจากสถานวี่่ ฝึ กประสบการณ์
วิชาช่พ
- ผลการการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าช่ พ
โหกนวิสติ ประเมินวตนวเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะและ การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ผลการเร่ กนวรู้
คุณธรรม จริ กธรรม

ความรู้

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

ีักษะีางปั ญญา

1.
2.
3.

ีักษะความสัมพันวธ์ระหววางบุคคลและความ
รับผิหชอบ

1.
2.
3.
1.
2.

ีักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
เีคโนวโลก่สารสนวเีศ

3.

รากละเอ่กหผลการเร่กนวรู้
ปฏิบตั ิตนวอกวางม่คณ
ุ ควา คุณธรรม จริ กธรรม เส่กสละ และซื่อสัตก์สจุ ริ ต
รักษาวินวกั ตรงตวอเวลา และความรับผิหชอบตวอตนวเอง งานว และสังคม
รักษาสิีธิของตนวเองและเคารพในวสิีธิของผู้อื่นว ตระหนวักในวคุณควาและศักหิ์ศร่ ความเป็ นวมนวุษก์
เคารพกฎระเบ่กบ ข้ อบังคับ และปฏิบตั ิตามจรรกาบรรณีางวิชาช่พ
ม่ความรู้ และเข้ าใจศาสตร์ พื ้นวฐานวี่่เก่่กวข้ องกับองค์ความรู้ ีางห้ านวสาธารณสุข และสาขาี่เ่ ก่่กวข้ อง
ม่ความรู้ความเข้ าใจกระบวนวการวิจกั โหกใช้ ข้อมูลและวิีกาการี่่เก่่กวข้ อง รวมีังม่
้ การติหตามความก้ าวหนว้ าีางวิชาการอกูเว สมอ
ม่ความรู้ความเข้ าใจในวการวิเคราะห์ การประเมินวผลกระีบ การจัหการและควบคุมปั จจักี่่สงว ผลตวอสุขภาพอนวามัก โหกบูรณาการองค์
ความรู้ี่เก่่กวข้ อง
วิเคราะห์สถานวการณ์ห้านวสุขภาพในวระหับ บุคคล ครอบครัว กลุมว และชุมชนวไห้ อกวางเป็ นวองค์รวม
วางแผนวพัฒนวาสุขภาพเป็ นวองค์รวม อกวางบูรณาการและตวอเนวื่อง
สามารถวิเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ี่เก่่กวข้ องและประกุกต์อกวางเป็ นวระบบ รวมีังให้
้ ข้อเสนวอแนวะและแนววีางการพัฒนวางานว
วิชาการและวิชาช่พ
ม่มนวุษกสัมพันวธ์ี่ห่กบั ผู้รววมงานวในวองค์กรและกับบุคคลอื่นว
สามารถีางานวเป็ นวี่ม ม่ความรับผิหชอบตวอตนวเอง และผู้อื่นวในวหนวววกงานวและงานวี่่ไห้ รับมอบหมาก
ม่คณ
ุ ลักษณะของภาวะผู้นวา และภาวะผู้ตามี่่ห่
สามารถใช้ เีคนวิคีางสถิติ ในวการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมากข้ อมูลีังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และเีคโนวโลก่สารสนวเีศในวการค้ นวคว้ า เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้ รูปแบบของสือ่ การ
นวาเสนวออกวางเหมาะสม
สามารถสือ่ สารไห้ อกวางม่ประสิีธิภาพ ีังการพู
้
ห การฟัง การอวานว และการเข่กนว
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ผลการเร่ กนวรู้
ีักษะการฝึ กปฏิบตั ิ

รากละเอ่กหผลการเร่กนวรู้
1. สามารถตรวจประเมินว ให้ คาแนวะนวา ให้ คาปรึกษาเก่่กวกับการสวงเสริ มสุขภาพ การป้องกันวโรค การควบคุมโรค การบาบัหโรคเบื ้องต้ นว
และการฟื นว้ ฟูสขุ ภาพ ตาม พรบ.วิชาช่พฯ มาตรา 3
2. สามารถประเมินวสถานวการณ์ วินวจิ ฉัก วางแผนวงานวโครงการสุขภาพ ปฏิบตั ิตามแผนว ติหตามและประเมินวผล
3. สามารถปฏิบตั ิีกั ษะีางวิชาช่พเพื่อแก้ ปัญหาสุขภาพ โหกประกุกต์ใช้ ความรู้ในวศาสตร์ ี่เก่่กวข้ องอกวางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่วชิ า หมวดวิชาเฉพาะและ การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

คม 100 เคม่ีวั่ ไป 1
คม 190 ปฏิบตั ิการเคม่ีวั่ ไป 1
ชว 101 ช่ววิีกา 1
ชว 191 ปฏิบตั ิการช่ววิีกา 1
ฟส 100 ฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ีวั่ ไป
คณ 113 คณิตศาสตร์ สาหรับวิีกาศาสตร์ สขุ ภาพ

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3











































































































































































6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 101 กากวิภาคศาสตร์ และสร่รวิีกาของมนวุษก์
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื ้องต้ นว
พสธ 201 จุลช่ววิีกาสาหรับสาธารณสุข
พสธ 202 ปรสิตวิีกาสาหรับสาธารณสุข
พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 1
พสธ 301 ช่วสถิติ
พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาช่พ 2
พสธ 111 อาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 112 อนวามักสิ่งแวหล้ อม
พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
พสธ 212 โรคติหเชื ้อและโรคไร้ เชื ้อ
พสธ 213 การปฐมพกาบาล
พสธ 311 วิีกาการระบาห
พสธ 312 จรรกาบรรณวิชาช่พและกฎหมากสาธารณสุข
พสธ 313 การบริหารงานวสาธารณสุข
พสธ 314 การวิจกั ีางสาธารณสุข

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3


















































































































































































































































6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 221 การพัฒนวาสาธารณสุขชุมชนว
พสธ 222 โภชนวาการสาธารณสุข
พสธ 223 การสื่อสารสุขภาพ
พสธ 224 การจัหองค์กรและเครือขวากชุมชนวห้ านวสุขภาพ
พสธ 225 ีันวตสุขภาพ
พสธ 226 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาห้ านวสุขภาพ
พสธ 321 การสร้ างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
พสธ 322 สุขภาพผู้สงู อากุ
พสธ 323 เภสัชสาธารณสุข
พสธ 324 ภาวะผู้นวาและการสร้ างการม่สวว นวรววมของชุมชนว
พสธ 325 อนวามักครอบครัว
พสธ 326 การหูแลีางการแพีก์ขนวพื
ั ้ ้นวฐานว
พสธ 327 ชุมชนวภิวตั นว์เพื่อการพึ่งตนวเองีางสุขภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3













































































































































































































































6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 328 การจัหการความรู้เพื่อการพัฒนวาสุขภาพี่่กงั่ กืนว
พสธ 329 การบริหารราชการสววนวี้ องถิ่นวสาหรับนวัก
สาธารณสุข
พสธ 421 การฝึ กปฏิบตั หิ แู ลีางการแพีก์ขนวพื
ั ้ ้นวฐานว
พสธ 422 การวางแผนวและประเมินวผลสาธารณสุขชุมชนว
พสธ 423 เีคโนวโลก่สาธารณสุขและคอมพิวเตอร์ สาหรับ
สาธารณสุขชุมชนว
พสธ 424 สัมมนวาสาธารณสุขชุมชนว
พสธ 425 การศึกษาอิสระีางสาธารณสุข

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3











































































































































































6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 231 การสุขาภิบาลอาหารและความมันว่ คงีางอาหาร
พสธ 232 การควบคุมมลพิษีางเส่กงและเหตุราคาญ
พสธ 233 การควบคุมสัตว์ขาข้ อและสัตว์ฟันแทะ
พสธ 234 การกาจัหและจัหการสิ่งปฏิกลู
พสธ 235 พิษวิีกาสิ่งแวหล้ อม
พสธ 236 การจัดหาและการสุขาภิบาลน ้าดื่มน ้าใช้
พสธ 331 การจัหการขกะมูลฝอก
พสธ 332 การควบคุมมลภาวะีางอากาศ
พสธ 333 การวิเคราะห์นว ้าและนว ้าเส่ก
พสธ 334 การควบคุมมลพิษอากาศในวอุตสาหกรรม
พสธ 335 การกาจัหขกะอันวตรากและกากอุตสาหกรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3































































































































































































































6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 336 การประเมินวความเส่่กงห้ านวสุขภาพและสิ่งแวหล้ อม
พสธ 337 การจัหการสิ่งแวหล้ อมและเีคโนวโลก่สะอาห
พสธ 431 การจัหการนว ้าเส่กในวอุตสาหกรรม
พสธ 432 การประเมินวผลกระีบห้ านวสุขภาพและสิ่งแวหล้ อม
พสธ 433 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวหล้ อม
พสธ 434 การศึกษาอิสระห้ านวอนวามักสิ่งแวหล้ อม
พสธ 435 สัมมนวาอนวามักสิ่งแวหล้ อม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3











































































































































































6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 241 ความปลอหภักในวงานวอุตสาหกรรม
พสธ 242 สุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมขันวมู
้ ลฐานว
พสธ 243 หลักการวิศวกรรมสาหรับงานวอาช่วอนวามัก ความ
ปลอหภักและสิ่งแวหล้ อม
พสธ 244 กระบวนวการผลิตีางอุตสาหกรรมและอันวตราก
พสธ 341 พิษวิีกาอาช่วอนวามัก
พสธ 342 อาช่วเวชศาสตร์ ขนวมู
ั ้ ลฐานว
พส ธ 343 กา รเก็ บ แ ล ะวิ เค รา ะห์ ตั ว อกว า งีา งห้ า นว
สุ ข ศ าส ต ร์ อุ ต ส า หกรรม
พสธ 344 การกศาสตร์
พสธ 345 วิศวกรรมความปลอหภักในวงานวอุตสาหกรรม
พสธ 346 การระบากอากาศในวงานวอุตสาหกรรม
พสธ 347 กฎหมากความปลอหภัก อาช่วอนวามัก และ
สภาพแวหล้ อมในวการีางานว
พสธ 348 ปฏิบตั ิงานวีางสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและความ
ปลอหภัก
พสธ 349 จิตวิีกาอุตสาหกรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 441 สัมมนวาอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 442 การประเมินวและการจัหการความเส่่กงีาง
อุตสาหกรรม
พสธ 443 การป้องกันวและควบคุมอัคค่ภกั และสารเคม่รั่วไหล
พสธ 444 การบริหารจัหการห้ านวอาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก
พสธ 445 มาตรฐานวห้ านวอาช่วอนวามักและความปลอหภัก
พสธ 446 การศึกษาอิสระห้ านวอาช่วอนวามักและความ
ปลอหภัก

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 361 การออกกาลังกากเพื่อสุขภาพ
พสธ 362 เพศศึกษา
พสธ 363 พลวัตกลุมว และการีางานวเป็ นวี่ม
พสธ 364 นวโกบากสาธารณะเพื่อสุขภาพ
พสธ 365 การตลาหเชิงสังคมเพื่อสุขภาพ
พสธ 366 เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
พสธ 367 ระบบสารสนวเีศสาธารณสุข
พสธ 368 วิถ่ช่วิตและภูมิปัญญาไีกเพื่อสุขภาพ
พสธ 369 ประชากรศาสตร์
พสธ 370 สุขภาพผู้บริโภค
พสธ 371 การจัหการเชิงระบบในวหนวววกงานวสาธารณสุข
พสธ 372 ีักษะช่วิตและวิกฤตสุขภาพ
พสธ 373 การจัหฝึ กอบรมีางสุขภาพ
พสธ 374 กฏหมากอนวามักสิ่งแวหล้ อม
พสธ 375 การบาบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
พสธ 376 การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รากวิชา

พสธ 377 การสวงเสริมสุขภาพในวการีางานว
พสธ 378 การบริหารเพื่อควบคุมการสูญเส่กและ
การเพิ่มผลผลิต
พสธ 379 โรคจากการประกอบอาช่พและการควบคุม
พสธ 451 การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2
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6. ทักษะการ
ฝึ กปฏิบัติ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นวไปตามข้ อบังคับมหาวิีกาลักศร่ นวครินวีรวิโรฒ ววาห้ วกการศึกษาระหับปริญญาตร่
พ.ศ.2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การีวนวสอบระหับรากวิชา ม่การกาหนวหระบบการวัหและประเมินวในวระหับรากวิชา โหกม่
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบ เกณฑ์การประเมินวผล และผลการเร่ กนวของนวิสิตแตว
ละคนว รวมีังการีวนวสอบผลสั
้
มฤีธิ์ของนวิสิตตามมาตรฐานวผลการเร่ กนวรู้ของรากวิชา
2.1.2 การีวนวผลการประเมินวการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ โหกม่คณะกรรมการีังในวสว
้ วนวของ
คณะพลศึกษาและสถานวประกอบการหรื อหนวววกงานวี่่นวิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาช่พรววมกันวพิจารณาผล
การประเมินวการฝึ กประสบการณ์วิชาช่พของนวิสิตแตวละคนว
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การีวนวสอบมาตรฐานวผลการเร่ กนวรู้ภากหลังสาเร็จการศึกษา โหกจัหให้ ม่ระบบการติหตาม
ข้ อมูลหังนว่ ้
2.2.1 การไห้ งานวีาของบัณฑิต
2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2.2.3 ผลการประเมินวคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานวคุณวุฒิระหับอุหมศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นวิสิตต้ องลงีะเบ่กนวเร่ กนวและสอบไห้ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตร ไมวนว้อกกววา 142
หนวววกกิต
3.2 เป็ นวไปตามข้ อบังคับมหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ ววาห้ วกการศึกษาระหับปริญญาตร่
พ.ศ.2548
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
จัหให้ ม่การปฐมนวิเีศ อาจารก์ใหมว เพื่อแนวะนวาอาจารก์ใหมวให้ เข้ าใจหลักสูตร รากวิชาี่่สอนวในว
หลักสูตร และรากวิชาี่่ตนวรับผิหชอบสอนว โหก
1.1 กาหนวหให้ อาจารก์ใหมวเข้ าโครงการปฐมนวิเีศและสัมมนวาอาจารก์ใหมวของมหาวิีกาลัก
ศร่ นวครินวีรวิโรฒ
1.2 จัหระบบอาจารก์พ่เล่ ้กงสาหรับอาจารก์ใหมว เพื่อให้ คาแนวะนวาและให้ คาปรึกษาเก่่กวกับ
จุหมุงว หมาก โครงสร้ างหลักสูตรและรากวิชา และการพัฒนวานวิสิต เพื่อให้ อาจารก์ใหมวสามารถให้
คาแนวะนวานวิสิตเก่่กวกับหลักสูตรและการจัหการเร่ กนวการสอนวของคณะและการพัฒนวานวิสิตไห้ อกวางม่
ประสิีธิภาพ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการประเมินผล
2.1.1 จัหกิจกรรมเพื่อพัฒนวาอาจารก์ในวห้ านวการจัหการเร่ กนวการสอนว การพัฒนวาสื่อการเร่ กนว
การสอนว และการประเมินวผล
2.1.2 สนวับสนวุนวให้ คณาจารก์เข้ ารววมโครงการพัฒนวาความรู้ในวห้ านวีักษะการจัหการสอนว การ
ใช้ สื่อการเร่ กนวการสอนว การใช้ เีคโนวโลก่สารสนวเีศ และการีาวิจกั
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 สวงเสริมและสนวับสนวุนวให้ คณาจารก์พฒ
ั นวาผลงานวีางวิชาการ และพัฒนวาผลงานวีางห้ านว
วิจกั โหกการสนวับสนวุนวเงินวีุนวและสวงเสริมการเผกแพรวในวรูปแบบตวางๆ
2.2.2 จัหกิจกรรม เพื่อสวงเสริมีักษะ การเข่กนวเอกสาร ตารา บีความ และผลงานวีางวิชาการ
ในวลักษณะอื่นวๆ
2.2.3 ให้ ีนวุ สนวับสนวุนวการไปเข้ ารววมประชุมเพื่อเสนวอผลงานวีางวิชาการีังในวประเีศและ
้
ตวางประเีศ
2.2.4 การสวงเสริมคณาจารก์ให้ หารงตาแหนววงีางวิชาการี่่สงู ขึ ้นว
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
จัหให้ ม่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิีกาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โหกม่
การพัฒนวาหลักสูตรอกวางตวอเนวื่องเพื่อให้ หลักสูตรม่ความีันวสมัก ีาการพิจารณาปรับปรุงเนวื ้อหาวิชา
กระบวนวการเร่ กนวการสอนว ให้ สอหคล้ องกับความต้ องการของประเีศ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิีกาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หาเนวินวการวาง
แผนวการจัหการเร่ กนวการสอนว การติหตาม รวบรวมข้ อมูล และประเมินวผลสาหรับใช้ ในวการปรับปรุงและ
พัฒนวาหลักสูตรอกวางตวอเนวื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะพลศึกษาจัหสรรงบประมาณแผวนวหินวและงบประมาณเงินวรากไห้ เพื่อจัหซื ้อสื่อการเร่ กนวการ
สอนว โสตีัศนวูปกรณ์ และวัสหุ ครุภณ
ั ฑ์ อกวางเพ่กงพอเพื่อสนวับสนวุนวการเร่ กนวการสอนวในวชันวเร่
้ กนวและ
สร้ างสภาพแวหล้ อมให้ เหมาะสมกับการเร่ กนวรู้ห้วกตนวเองของนวิสิต
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนรู้ ท่ มี ีอยู่เดิม
ใช้ ีรัพกากรการเร่ กนวรู้ เชวนว หนวังสือ ตารา สื่อการเร่ กนวรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเร่ กนวการสอนว
รวมีังสื
้ ่ออิเล็กีรอนวิกส์ จากคณะพลศึกษา สานวักหอสมุหกลาง สานวักสื่อและเีคโนวโลก่ และสานวัก
คอมพิวเตอร์ รวมีังครุ
้ ภณ
ั ฑ์วิีกาศาสตร์ ของคณะพลศึกษา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ให้ อาจารก์ผ้ สู อนวและผู้เร่ กนวสามารถเสนวอรากชื่อหนวังสือ สื่อ และตารา ไปกังสานวัก
หอสมุหกลางเพื่อีาการจัหซื ้อ
2.3.2 จัหสรรงบประมาณและสนวับสนวุนวการผลิตเอกสาร ตารา สื่อการเร่ กนวการสอนว รวมีังการ
้
จัหซื ้อครุภณ
ั ฑ์เพิ่มเติม
2.3.3 จัหระบบการใช้ ีรัพกากรการเร่ กนวการสอนว
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินวความเพ่กงพอจากผู้สอนว ผู้เร่ กนว และบุคลากรี่่เก่่กวข้ อง
2.4.2 จัหระบบติหตามการใช้ ีรัพกากร เพื่อเป็ นวข้ อมูลประกอบการประเมินว
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การคัหเลือกอาจารก์ใหมวให้ เป็ นวไปตามระเบ่กบและหลักเกณฑ์ของมหาวิีกาลัก โหกกาหนวหให้
อาจารก์ใหมวต้องม่คณ
ุ วุฒิและสาขาวิชาี่่เก่่กวข้ องกับรากวิชาในวหลักสูตร
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารก์ผ้ รู ับผิหชอบหลักสูตร และผู้สอนวจะต้ องรว วมกันวในวการวางแผนวจัหการเร่ กนวการสอนว
ประเมินวผลและให้ ความเห็นวชอบการประเมินวผลีุก รากวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตร่ กมไว้ สาหรับการ
ปรับปรุ งหลักสูตร ตลอหจนวหาแนววีางี่่จะีาให้ บรรลุเป้าหมากตามหลักสูตร และไห้ บณ
ั ฑิตเป็ นวไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตี่่พงึ ประสงค์
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
ในวกรณ่ ี่คณะพลศึกษาม่ อาจารก์ ประจ าไมวเพ่ กงพอในวการจัหการเร่ กนวการสอนว ให้ แตวงตัง้
คณาจารก์พิเศษ โหกพิจารณาคุณ วุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสารถ ี่่ สอหคล้ องกับรากวิชาในว
หลักสูตร ีังนว่
้ ้ขึ ้นวอกูกว บั หุลกพินวิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ให้ ม่บคุ ลากรสากสนวับสนวุนววิชาการ เพื่อีาหนว้ าี่่ประสานวการหาเนวินวงานวของหลักสูตร โหกม่
คุณวุฒิไมวต่ากววาระหับปริญญาตร่
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
ม่การพัฒนวาบุคลากรให้ ม่การเพิ่มพูนวความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ในวภาระงานวี่่รับผิหชอบ
สามารถสนวับสนวุนวบุคลากรสากวิชาการ หรื อหนวววกงานวให้ เกิหการพัฒนวาอกวางตวอเนวื่องโหกการอบรม หู
งานว
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
5.1.1 ม่ระบบอาจารก์ี่ปรึกษาห้ านววิชาการ เพื่อีาหนว้ าี่่ให้ คาแนวะนวาและคาปรึกษาในวการ
ลงีะเบ่กนว การเร่ กนว การรววมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนวาีักษะช่วิต การปฏิบตั ิตนวในวระหววางการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ และอื่นวๆ
5.1.2 ม่อาจารก์ี่ปรึกษาประจาโครงการในวการีากิจกรรมของนวิสิต
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5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
นวิสิตสามารถหาเนวินวการอุีธรณ์ไห้ ในวกรณ่ี่ม่ข้อสงสักตวางๆ เป็ นวไปตามระเบ่กบ ข้ อบังคับของ
มหาวิีกาลักศร่ นวคริ นวีรวิโรฒ ววาห้ วกการศึกษาระหับปริ ญญาตร่ พ.ศ. 2548
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 ม่การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเพื่อนวาข้ อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ม่การสารวจการไห้ งานวีาของบัณฑิต
6.3 ม่การสารวจเพื่อประเมินวความต้ องการของตลาหงานว
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7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
1.

ป่ ี่ ป่ ี่ ป่ ี่ ป่ ี่ ป่ ี่
1 2 3 4 5
x x x x
อาจารก์ประจาหลักสูตรอกวางนว้ อกร้ อกละ 80 ม่สววนวรว วมในวการประชุมเพื่อ x
วางแผนว ติหตาม และีบีวนวการหาเนวินวงานวหลักสูตร

2. ม่ รากละเอ่กหของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ี่่ สอหคล้ องกับกรอบมาตรฐานว
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x
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คุณวุฒิ ระหับอุหมศึกษาแหวงชาติ หรื อมาตรฐานวคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. ม่ รากละเอ่ก หของรากวิช า และรากละเอ่ก หของประสบการณ์ ภาคสนวาม

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อกวางนว้ อกกวอนวการเปิ หสอนวในวแตวละภาค
การศึกษา ให้ ครบีุกรากวิชา
4. จัหีารากงานวผลการหาเนวินวการของรากวิชา และรากงานวผลการหาเนวินวการของ

ประสบการณ์ ภาคสนวาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภากในว 30 วันว หลัง
สิ ้นวสุหภาคการศึกษาี่่เปิ หสอนวให้ ครบีุกรากวิชา
5. จัหีารากงานวผลการหาเนวินวการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภากในว 60

วันว หลังป่ การศึกษา
6. ม่การีวนวสอบผลสัมฤีธิ์ของนวักศึกษาตามมาตรฐานวผลการเร่ กนวรู้ี่กาหนวห

ในว มคอ. 3 และ มคอ. 4 อกวางนว้ อกร้ อกละ 25 ของรากวิชาี่่เปิ หสอนวในวแตว
ละป่ การศึกษา
7. ม่ก ารพัฒ นวา/ปรับปรุ งการจัห การเร่ ก นวการสอนว กลกุีธ์ ก ารสอนว หรื อการ

ประเมินวผลการเร่ กนวรู้ จากผลการประเมินวการหาเนวินวงานวี่่รากงานวในว มคอ.
7 ป่ ี่แล้ ว
8. อาจารก์ ใ หมว (ถ้ า ม่ ) ีุก คนว ไห้ รับ การปฐมนวิ เีศหรื อ ค าแนวะนว าห้ า นวการ

จัหการเร่ กนวการสอนว
9. อาจารก์ประจาีุกคนวไห้ รับการพัฒ นวาีางวิชาการ และ/หรื อวิชาช่พ อกวาง

นว้ อกป่ ละหนวึง่ ครัง้
10. จานววนวบุคลากรสนวับสนวุนวการเร่ กนวการสอนว (ถ้ าม่) ไห้ รับการพัฒนวาวิชาการ

และ/หรื อวิชาช่พ ไมวนว้อกกววาร้ อกละ 50 ตวอป่
11. ระหับ ความพึ ง พอใจของนวัก ศึก ษาป่ สุ ห ี้ า ก/บัณ ฑิ ต ใหมวี่ ม่ ตวอ คุณ ภาพ

x

หลักสูตร เฉล่ก่ ไมวนว้อกกววา 3.50 จากคะแนวนวเต็ม 5.00
12. ระหับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ต ี่่ ม่ ตวอบัณ ฑิ ต ใหมว เฉล่่ก ไมวนว้อ กกววา

3.50 จากคะแนวนวเต็ม 5.00

x
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประเมินวคุณภาพการเร่ กนวการสอนวรากวิชา โหกนวิสิตี่่ลงีะเบ่กนวเร่ กนว
1.1.2 ประเมินวประสิีธิภาพการสอนวจากผลการเร่ กนวของนวิสิต
1.1.3 ประเมินวจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ ารววมกิจกรรมการเร่ กนวการสอนวของนวิสิต ีังในว
้
และนวอกชันวเร่
้ กนว
1.1.4 ประเมินวจากผลงานวของนวิสิตี่่ไห้ รับมอบหมากในวแตวละรากวิชา
1.1.5 ประเมินววิธ่การจัหการเร่ กนวรู้ โหกคณาจารก์ผ้ สู อนวในวแตวละรากวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ประเมินวอาจารก์ผ้ สู อนวในวแตวละรากวิชาโหกนวิสิต ตามแบบประเมินวคุณภาพการเร่ กนวการ
สอนว
1.2.2 รากงานวผลการประเมินวีักษะอาจารก์ให้ แกวอาจารก์ผ้ สู อนวและผู้รับผิหชอบหลักสูตรเพื่อ
ใช้ ในวการปรับปรุงกลกุีธ์การสอนวของอาจารก์ตอว ไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินวีักษะของอาจารก์ในวการจัหกิจกรรมเพื่อพัฒนวา/ปรับปรุง
ีักษะกลกุีธ์การสอนว
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนวหให้ ม่คณะกรรมการประเมินวหลักสูตร ซึง่ ประกอบไปห้ วกคณะกรรมการภากในวและ
ภากนวอกสถาบันว
2.2 ประเมินวหลักสูตรในวแตวละป่ การศึกษา ซึง่ ประกอบไปห้ วก การประเมินวการจัหการเร่ กนวการสอนว
การฝึ กประสบการณ์วิชาช่พ การประเมินวผลสัมฤีธิ์ของนวิสิต
2.3 ประเมินวความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินวตามตัวบวงช่ ้ผลการหาเนวินวงานวี่่ระบุในวหมวหี่่ 7 ข้ อ 7 โหกคณะกรรมการประเมินวอกวาง
นว้ อก 3 คนว ประกอบห้ วกผู้ีรงคุณวุฒิในวสาขาวิชาเห่กวกันวอกวางนว้ อก 1 คนว โหกควรเป็ นวคณะกรรมการ
ชุหเห่กวกันวกับการประกันวคุณภาพภากในว
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรั บปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
4.1 จัหีารากงานวการประเมินวหลักสูตร เพื่อเสนวอตวอคณะกรรมการในวระหับตวางๆ คณาจารก์และ
ผู้เก่่กวข้ อง
4.2 จัหประชุม สัมมนวา การวางแผนวปรับปรุงหลักสูตร และกลกุีธ์การสอนว โหกใช้ ผลการประเมินว
เป็ นวฐานวในวการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้ม่สวว นวไห้ เส่ก (Stakeholders) ม่สวว นวรววมในวการให้ ข้อเสนวอแนวะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลกุีธ์การสอนว

