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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ
: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25491731107149
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Public Health)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Public Health)
3. วิชาเอก
3.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน (Community Health)
3.2 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
4.2 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
145 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.4 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว ได้แก่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรโดยสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
ได้รับการเห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
8.1.1 นักวิชาการสาธารณสุข
8.1.2 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
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8.1.3 นักวิทยาศาสตร์
8.1.4 พนักงานโรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน หรือ บริษัทเอกชน ในส่วนงานการบริการสุขภาพ
8.2 สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขา
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถประกอบอาชีพในตาแหน่งต่าง ๆ
ดังนี้
8.2.1 นักวิชาการความปลอดภัย
8.2.2 พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการทางาน พ.ศ. 2554
8.2.3 นักวิชาการสาธารณสุข
8.2.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
หมายเลข
ชื่อ-สกุล
ประจาตัวประชาชน
1. 3-8016-00252-xx-x นางสาวภควดี รักษ์ทอง

2. 3-8402-00367-xx-x นางสาวยินดี พรหมศิรไิ พบูลย์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(สาธารณสุข
ศาสตร์)
อาจารย์

3. 3-1015-01740-xx-x นางสาวอารยา ปรานประวิตร

อาจารย์

ที่

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. จุลชีววิทยา
วท.บ. ชีววิทยา

ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์
วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
Ph.D. Nutritional Science
วท.ม. อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
วท.บ. อาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัย / ปีที่สาเร็จการศึกษา
(พ.ศ. / ค.ศ.)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547)
Massey University (2014), New
Zealand
มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(2537)
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9.2 สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.

หมายเลข
ชื่อ-สกุล
ประจาตัวประชาชน
3-8008-00235-xx-x นางสาวกนกรัตณ์ ชลศิลป์

2.

3-8417-00058-xx-x นายจิรวัฒน์ มาลา

อาจารย์

3.

1-8401-00141-xx-x นางรัชกร ฮ่งกุล

อาจารย์

ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. จุลชีววิทยาสาธารณสุข
วท.ม. พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาเอก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ชีววิทยา
วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัย / ปีที่สาเร็จการศึกษา
(พ.ศ. / ค.ศ.)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

5

6
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพมากขึ้น เนื่องจาก
หากประชากรของประเทศมีสุขภาพไม่ ดีก็ยากที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒ นาประเทศได้ ดังเห็นได้
จากการที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามตามที่สหประชาชาติได้กาหนดกรอบ
วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 15 ปี โดยประกาศเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global goals
sustainable development : SDGs) ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2573 โดยประเด็นสุขภาพถูกกาหนด
เป็นเป้าหมายที่ 3 จาก 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ อัน
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ เศรษฐานะ การดาเนินชีวิต การเจ็บป่วย สภาพแวดล้อมเสื่ อม
โทรม นาไปสู่การเกิดโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ การบาดเจ็บและ
พิการ อีกทั้งประชาชนยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กระทา ปัญหา
ดังกล่ าวส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพ ดังนั้ น 2 ใน 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสมดุลในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่
จาเป็นในการรักษาความต่อเนื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
จากความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ ทาให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 75 ปี
ในปี พ.ศ. 2558 เป็ น 75.4 ปี ในปี พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า คนไทยเจ็บป่ว ยด้ว ยโรคที่
สามารถป้องกันได้สูง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้หน่วยบริการสุขภาพดาเนินการป้อ งกัน
สร้ างเสริ มสุ ขภาพมาโดยตลอด ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหลอดเลื อดสมอง
โรคหัวใจ โรคมะเร็งและโรคไตวาย เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้ อ มในวั ย รุ่ น สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลกก าหนด รวมไปถึ ง โรคจากการประกอบอาชีพ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า นามาสู่การปฏิรูประบบสาธารณสุขซึ่งเป็นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ 11
ด้านที่สาคัญ เพื่อผลักดันให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น โดยการดาเนินการ
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แก้ไขปัญหาสุขภาพจาเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และต้องดาเนินการดูแลสุขภาพของคนทุกกลุ่ม
วัย โดยให้ความสาคัญตั้งแต่การดูแลสุขภาพของตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ตั้งแต่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทั้งระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทยที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี พ.ศ. 2557 ประชากร
วัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในการขาดแคลน
กาลังคนในอนาคต คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า อีกทั้งโครงสร้างของครอบครัวไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวสูงขึ้น ทาให้
วิถีชีวิตและสั งคมเปลี่ ย นแปลงไปกลายเป็ นสั ง คมเร่งรี บ มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิ ตที่ เ น้ น ความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เน้นอาหารปรุงสาเร็จและอาหารจาน
ด่วน โดยขาดการคานึงถึงคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่รับประทาน นาไปสู่ปัญหา
สุขภาพอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคไร้เชื้อ) เพิ่ มมาก
ขึ้น และเป็นปัญหาของสุขภาพของคนไทยในปัจจุบั น รวมทั้งมีความต้องการในการป้องกัน เฝ้าระวัง
และจั ดการปั ญหาผลกระทบจากมลพิษ สิ่ งแวดล้ อม อันตรายจากการทางาน และผลกระทบต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ เศรษฐกิจและสังคมโลกเน้นสังคมอุตสาหกรรม การดาเนินชีวิตเน้นกระแส
บริโภคนิยม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทาให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้ฉับไว
และรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้า ทาให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติ การเกิดอุบัติเหตุจากการทางานของคนงาน นามาสู่ปัญหา
การอุบัติซ้าของโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากการทางาน ระบบบริการสาธารณสุขไทยยังต้องปรับตัวให้
เท่าทันกับภาวะการณ์ทางประชากร วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของการดาเนินชีวิตและสุขภาพ
จากการกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ฉบั บ ปรั บ ปรุง
พ.ศ. 2561 เน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
โดยกาหนดความหมายของ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในมาตรา 3 ไว้ว่า เป็นวิชาชีพที่กระทาต่อ
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มนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจ
ประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ร่างโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง (ร่าง มคอ.1) รวมถึงสถานการณ์สุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักสาธารณสุขและนักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดาเนินงานการป้องกัน
การส่งเสริม การดูแล และการบาบัดพื้นฟูสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี รวมทั้งป้องกัน เฝ้าระวัง
และจั ดการปั ญหาผลกระทบจากมลพิษ สิ่ งแวดล้ อม อันตรายจากการทางาน และผลกระทบต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนทั่วไป สามารถบริหารจัดการแก้ไข พัฒนางาน
สาธารณสุขประเทศไทยตามแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทยได้ เพื่อให้ บัณฑิตเป็นนักวิช าการ
สาธารณสุข หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานสาธารณสุขพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ประชาชนในประเทศไทยเป็นบุคคลที่มี
สุขภาพดี
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตที่จบ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยบูรณาการพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในท้องถิ่น เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการ
วินิจฉัยและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของท้องถิ่น การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุ มชนท้องถิ่น ร่วมกับ
อาจารย์ โดยคานึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่จาเพาะของท้องถิ่นและประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
- หมวดวิชาเลือกเสรี
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13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- หมวดวิชาเฉพาะ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
1) กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา
2) ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง
3) จั ด ท ารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานใน
การติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การสาธารณสุขชุมชน รวมถึงการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาสุขภาวะของประชากรไทย
1.2 ความสาคัญ
สาขาวิช าสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิดหลั กสู ตรปกติในระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุข
ศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีพื้นฐานหลักการทางวิชาชีพสาธารณสุขที่เหมือนกัน จะมีข้อดีคือทา
ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านผลกระทบทาง
สุขภาพ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และอันตรายจากการทางานที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชาชนในชุมชนและ
คุณภาพชีวิตของแรงงาน หลักสูตรจึงมุ่งเน้น การพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบาบั ดโรคเบื้ องต้น การดูแลให้ ความช่ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย
การฟื้นฟูสภาพ การแก้ไขปัญหางานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขชุมชน และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
1.3.2 มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขชุมชน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.3.3 มีเจตคติที่ดี มี คุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินงานสาธารณสุ ขชุมชน และอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
1. แ ผ น ก า รป รั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่าง
มคอ.1 สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข
ศาสตร์, พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ฯลฯ

กลยุทธ์

1. ทบทวนข้อกาหนดเฉพาะของ
หลั ก สู ต รเพื่ อ ตรวจสอบความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ที่
เกี่ยวข้อง
2. ป รั บ ป รุ ง ร า ย วิ ช า แ ล ะ
เนื้ อ หาวิ ช าตามหลั ก สู ต รให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ที่
เกี่ยวข้อง
2. แผนการติ ด ตามผลการน า 1. จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรไปใช้
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา
2. ปรับ ปรุง เนื้ อหารายวิ ช าตาม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลที่ได้
จากตัวบ่งชี้ที่กาหนด

ตัวบ่งชี้
1. ผลการประเมินหลักสูตรจาก
ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
2. การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของ
นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

1. รายงานผลการด าเนิ น งาน
รายวิชา ตาม มคอ.5 และ มคอ.6
2. รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
3. การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของ
นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชา
3. แ ผ น ก า รป รั บ ปรุ ง พั ฒ นา 1. จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพ 1. รายงานผลการด าเนิ น งาน
หลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รายวิชา ตาม มคอ.5 และ มคอ.6
และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ 2. ทบทวนและปรั บ ปรุง พั ฒ นา 2. รายงานผลการดาเนินงานของ
เกี่ยวข้อง
หลักสูตร ภายใน 5 ปี
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
3. การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของ
นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร
5. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาคโดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
 ในเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
2.2.2 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ได้แก่ การขาดทักษะ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ขาดความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาใช้ใน
การเรียนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุข
2.2.2 ปัญหาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ได้แก่ การไม่สามารถอ่านคาและประโยค
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถแปลคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้
2.2.3 ปัญหาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและการใฝ่รู้ทางวิชาการ ได้แก่ นักศึกษาไม่สามารถ
ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประยุกต์ใช้
และต่อยอดความคิดที่ได้จากการเรียนเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2.2.4 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึก ษา ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ศึกษา ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ความเข้าใจในการเรียนและกระบวนการกลุ่มในชั้นเรียน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา ดังนี้
1) จัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาแรกเข้า ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีระบบพี่สอนน้อง โดยให้นักศึกษารุ่นพี่ที่มีทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอนนักศึกษารุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน
3) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิช ากลุ่ มพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ มี ก ารแบ่ ง นั ก ศึ ก ษาเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย ๆ เน้ น การเรี ย นการสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น
ตัวกระตุ้น (Problem-based Learning : PBL) และจัดให้มีการสอนเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหา
2.4.2 ปัญหาทักษะทางภาษาอังกฤษ มีกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา ดังนี้
1) ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความ
สะดวกในเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ เช่ น ใช้ mobile application สื่ อ การสอนรายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือ สื่อภาพยนตร์ประกอบการเรียนเสียง
ภาษาอังกฤษที่มีคาบรรยายเป็นภาษาไทย
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาจากแหล่งข้อมูลที่เป็น
ภาษาอังกฤษ และผลิตสื่อเพื่อการนาเสนอในชั้นเรียน
3) อาจารย์ ผู้ ส อนผลิ ต สื่ อ และเอกสารประกอบการเรี ย นเป็ นภาษาอั ง กฤษในบาง
รายวิชา
2.4.3 ปัญหาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและการใฝ่รู้ทางวิชาการ มีกลยุทธ์เพื่ อแก้ปัญหา
ดังนี้
1) จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การเพิ่มความเร็วและ
ช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต จัดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าสาหรับนักศึกษาที่ไม่มี
เครื่องมือส่วนตัว (โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต)
2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
3) จัดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการเรียนรายวิชา โดย
ให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
(Share Vision) มี ก ารศึ ก ษาดู ง าน/แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากบุ ค คล/หน่ ว ยงานที่ ป ระสบ
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ความสาเร็จ (Best Practice) และให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทั้งหมดเป็นผลงาน
เพื่อการนาเสนอของนักศึกษา
2.4.4 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยจัดให้มีคู่มือนักศึกษาและระบบปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้า เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่นักศึกษาจาเป็นต้องทราบระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศและรับขวัญนักศึกษาแรกเข้า โดย
เน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน การทากิจกรรมที่เป็นส่วนรวม
การให้บริการทางการศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษา
3) สาขาวิชาจัดให้มีคู่มือนักศึก ษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่ อให้นักศึกษาเข้าใจ
ในหลักสูตรที่เรียน แผนการเรียนและการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา กฎ ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่นักศึกษาต้องทราบและปฏิบัติ
4) สาขาวิชาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มเรียนเพื่อให้ คาแนะนาและติดตาม
สถานะทางการเรียนและการปฏิบัติตัวของนักศึก ษาในระหว่างเรียน รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาทางการ
เรียนและปัญหาอื่น ๆ แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาตามความเหมาะสม
5) สาขาวิชาจัดให้มีระบบพี่ดู แลน้อง เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่คอยให้คาแนะนาช่วยเหลือ
และตักเตือ นแก่นั กศึกษารุ่น น้อง เพื่อให้ การเรียนและการปรับตัวในการอยู่ร่ว มกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
80
80
ชั้นปีที่ 4
80
รวม
80
160
240
320
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
80
การศึกษา

2565
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณรายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี
โดยประมาณการ ดังนี้
2.6.1 ประมาณการรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,520,000 3,040,000 4,560,000 6,080,000
เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย 4,409,028 4,629,479 4,860,953 5,104,000
บุคลากรจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
480,000 960,000 1,440,000 1,920,000
รวมรายรับ
6,409,028 8,629,479 10,860,953 13,104,000
รายละเอียดรายรับ

2565
6,080,000
5,359,200
1,920,000
13,359,200
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2.6.2 ประมาณการรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น ๆ
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่าย/หัว

2561
4,859,028
4,409,028
450,000
200,000
200,000
50,000
5,109,028
63,863

2562
5,529,479
4,629,479
900,000
300,000
300,000
100,000
5,929,479
37,060

ปีงบประมาณ
2563
2564
6,210,953 6,904,000
4,860,953 5,104,000
1,350,000 1,800,000
400,000 500,000
400,000 500,000
150,000 200,000
6,760,953 7,604,000
28,171
23,763

2565
7,159,200
5,359,200
1,800,000
500,000
500,000
200,000
7,859,200
24,560

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
กาหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
2) สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษา
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
16

17
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
(3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษา
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
(3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 หลักการกาหนดรหัสวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED
(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง
2) การจัดหมวดและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
2.1) ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
2.2) ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
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2.3) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ
3) รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอารบิก จานวน 7 หลัก
ลาดับที่ 1, 2 ใช้ อั ก ษรภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ GE (General
Education) บ่งบอกถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ลาดับที่ 3, 4 ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา
LA สาหรับกลุ่มภาษา (Language)
HU สาหรับกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ (Humanity)
SO สาหรับกลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Science)
SC ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ กั บ คณิ ต ศาสตร์ (Science and
Mathematics)
ลาดับที่ 5, 6, 7 ลาดับของวิชา (ในการลงทะเบียนเรี ยน ลาดับไม่มี
ความสาคัญ)
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับของวิชา
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1.3.2 การกาหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาแกนวิทยาศาสตร์
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอารบิก จานวน 7 หลัก
ล าดั บ ที่ 1 ใช้ ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ S (Science and
Technology) บ่งบอกถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับที่ 2, 3 ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ บ่งบอกถึงสาขาวิช า
ดังนี้
CH สาขาวิชาเคมี
BI สาขาวิชาชีววิทยา
PH สาขาวิชาฟิสิกส์
MA สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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ล าดั บ ที่ 4 ใช้ ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ C (Core Subject of
Science and Technology) บ่งบอกถึงกลุ่มวิชาแกนกลางของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับที่ 5 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา (001, 002, 003)
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับของวิชา

กลุ่มวิชา/หมู่วิชา
สาขาวิชา
คณะ

3.1.3.3 การกาหนดรหัสวิชาในหมวดเฉพาะด้าน
1) ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2) การจั ดหมวดวิชา หมู่วิช า ยึดระบบการจัดการหมวดหมู่วิช าของ ISCED
(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง
3) การจัดหมวดวิชาและหมวดหมู่ ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1) ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2) ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
3.3) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ
4) รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอารบิก จานวน 7 หลัก ดังนี้
ล าดั บ ที่ 1 ใช้ อั ก ษรภ าษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ S (Science and
Technology) บ่งบอกถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับที่ 2, 3 ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
HP (Public Health) สาหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานและวิชาชีพสาธารณสุข
HC (Community Health) ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ช าชี พ เฉพาะสาขาวิ ช าเอก
สาธารณสุขชุมชน
OH (Occupational Health and Safety) สาหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ลาดับที่ 4, 5 ใช้ตัวเลข บ่งบอกถึงกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (01, 02, 03, …) ดังนี้
01 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
19

20
02 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
03 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก
04 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ลาดับที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลาดับของวิชา (01, 02, 03, ...)
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับของวิชา

กลุ่มวิชา/หมู่วิชา
สาขาวิชา
คณะ

3.1.4 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GELA102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GELA103 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
Integrated English
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
GEHU101 ความงดงามของชีวิต
Beauty of Life
GEHU102 ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
Philosophy, Religions and Buddhadasa Studies

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
GESO101 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
Dynamic of Thai and Global Societies
GESO102 วิถีชีวิตกับสังคม
Life and Society

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Technology and Study
GESC102 การพัฒนาการคิด
Thinking Process Development
GESC103 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Environment and Quality of Life Development

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
SCHC001 เคมีทั่วไป
General Chemistry
SCHC002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SBIC001
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
SBIC002
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
SPHC001 ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
SPHC002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

3(3-0-6)

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

ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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General Physics Laboratory
SPHC003* ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข
Physics for Public Health
SMAC001 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
SHP0101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
Human Anatomy and Physiology
SHP0102 การสาธารณสุขแบบองค์รวม
Holistic Community Health
SHP0103 จุลชีววิทยาสาธารณสุข
Microbiology for Public Health
SHP0104 ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
Parasitology for Public Health
SHP0105 ชีวเคมีสาธารณสุข
Biochemistry for Public Health
SHP0106* พยาธิวิทยาสาธารณสุข
Pathology for Public Health

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

หมายเหตุ รายวิชาที่กากับด้วยเครื่องหมาย * เป็นรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาหรับสาขาวิชาเอกสาธารณสุข
ชุมชน

2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
กาหนดให้เรียนวิชาต่อไปนี้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SHP0201 ระบาดวิทยา
3(2-3-5)
Epidemiology
SHP0202 ชีวสถิติสาธารณสุข
3(2-3-5)
Biostatistics for Public Health
SHP0203 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
3(2-3-5)
Communicable and Non-Communicable Diseases
SHP0204 การปฐมพยาบาล
3(2-3-5)
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First Aid
SHP0205 พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา
Health Behavior and Health Education
SHP0206 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
SHP0207 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
Environmental Sanitation
SHP0208 การวางแผนงานและบริหารโครงการสาธารณสุข
Planning and Project Administration in Public Health
SHP0209 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ
Public Health Law and Ethics
SHC0401* การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขชุมชน
Preparation for Field Experience in Community Health
SHC0402* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขชุมชน
Field Experience in Community Health
SOH0401** การเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Preparation for Co-operative Education in Occupational Health
and Safety
SOH0402** สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Co-operative Education in Occupational Health and Safety

3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(45)
6(560)
1(45)

6(560)

หมายเหตุ รายวิชาที่กากับด้วยเครื่องหมาย * เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขสาหรับสาขาวิชาเอกสาธารณสุข
ชุมชน และรายวิชาที่กากับด้วยเครื่องหมาย ** เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขสาหรับสาขาวิชาเอกอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย

2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก
ให้เลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งจาก 2 วิชาเอก ต่อไปนี้
สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอกบังคับ 22 หน่วยกิตกาหนดให้เรียน
วิชาต่อไปนี้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
SHC0301 การบาบัดโรคเบื้องต้น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-5)
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Primary Medical Care
SHC0302 เภสัชวิทยาสาธารณสุข
Pharmacology for Public health
SHC0303 โภชนาการชุมชน
Community Nutrition
SHC0304 การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน
Community Health Diagnosis and Development
SHC0305 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
Research Methodology in Community Health
SHC0306 สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health
SHC0307 การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
Home Health Care
SHC0308 สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
Community Health Seminar
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
SHC0309 การดูแลอนามัยในช่องปาก
Oral Health Care
SHC0310 การแพทย์ทางเลือก
Alternative Medicine
SHC0311 ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
Immunology and Immunization
SHC0312 เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว
Sex Education and Family Health
SHC0313 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
Public Health Information System
SHC0314 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(0-3-1)
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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SHC0315
SHC0316
SHC0317
SHC0318
SHC0319
SHC0320
SHC0321
SHC0322

การให้คาปรึกษาทางโภชนาการ
Nutrition Counseling
สุขภาพผู้บริโภค
Consumer Health
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Training
การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
หลักการควบคุมโรค
Disease Control
สังคมวิทยาสาธารณสุข
Public Health Sociology
การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
Health Consumer Protection
การประเมินโครงการ
Project Evaluation

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

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกจากสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อย 6
หน่วยกิต

สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
(1) กลุ่ มวิช าเฉพาะสาขาวิชาเอกบังคั บ 33 หน่ว ยกิตกาหนดให้
เรียนวิชาต่อไปนี้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
SOH0301 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
Occupational Toxicology
SOH0302 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม
Occupational Diseases and Control
SOH0303 การยศาสตร์และสรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน
Ergonomics and Environmental and Working Physiology
SOH0304 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน
Fundamental of Occupational Medicine

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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SOH0305

หลักการวิศวกรรมสาหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Principles of Engineering for Occupational Health and
Environment
SOH0306 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene
SOH0307 การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(1-4-4)
Occupational Health and Safety Research
SOH0308 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
3(3-0-6)
Industrial Process and Hazards
SOH0309 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Industrial Hygiene Sampling and Analysis
SOH0310 การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health Risk Assessment
SOH0311 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Ventilation
SOH0312 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)
Occupational Health and Safety Seminar
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่ว ยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SOH0313 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health Administration
SOH0314 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
SOH0315 ความปลอดภัยในการทางาน
3(3-0-6)
Safety at Work
SOH0316* การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
3(2-3-5)
Health Promotion in Workplace
SOH0317 ความปลอดภัยจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
26
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Chemical Safety in Industry
SOH0318 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในงานอาชีวอนามัย
Fire Prevention and Protection in Occupational Health
SOH0319 การควบคุมมลพิษในงานอุตสาหกรรม
Industrial Pollution Control
SOH0320 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control Engineering
SOH0321* กฎหมายและมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
Safety Occupational Health and Environmental Management
Standards and Laws
SOH0322 การบริหารความสูญเสียและการเพิ่มผลผลิต
Loss Control Management and Productivity

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

3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมายเหตุ รายวิชาที่กากับด้วยเครื่องหมาย * ใช้เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก (เลือก) สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก
สาธารณสุขชุมชน

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
หรือจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้การรับรอง โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จของหลักสูตร
หมายเหตุ จานวนหน่วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) มี รายละเอียดการกาหนด
ชั่วโมงดังต่อไปนี้
1) ทฤษฎี 1 หน่วยกิต = บรรยาย 1 ชั่วโมง = ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง
2) ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต = ฝึกทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง = ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
ชั่วโมง
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การคิดหน่วยกิตรายวิชาที่มีชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ และรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ
จานวนชั่วโมง
การระบุหน่วยกิต
บรรยาย
ปฏิบัติ
ค้นคว้าด้วยตนเอง
2(1-2-3)
1
2
(2+1) = 3
3(1-4-4)
1
4
(2+2) = 4
3(2-2-5)
2
2
(4+1) = 5
3(2-3-5)
2
3
(4+1) = 5
1(0-3-1)
3
1

การระบุหน่วยกิต
1(0-3-1)

การคิดหน่วยกิตรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ
จานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
3

3.1.5 การจัดแผนการศึกษา
(1) สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SBIC001
ชีววิทยาทั่วไป
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) SBIC002
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
SPHC003
ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข
SHP0101
กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
SHP0102
การสาธารณสุขแบบองค์รวม
SHP0103
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
รวม

ค้นคว้าด้วยตนเอง
1

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SCHC001
เคมีทั่วไป
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) SCHC002
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SMAC001
คณิตศาสตร์ 1
SHP0104
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
SHP0105
ชีวเคมีสาธารณสุข
SHP0106
พยาธิวิทยาสาธารณสุข
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
44

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SHP0201
ระบาดวิทยา
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข) SHP0202
ชีวสถิติสาธารณสุข
SHP0203
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
SHP0204
การปฐมพยาบาล
SHP0205
พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
21
65

29
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SHP0206
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข) SHP0207
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
SHP0208
การวางแผนงานและบริหาร
โครงการสาธารณสุข
SHP0209
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม
วิชาชีพ
เลือกเสรี
XXXXXXX XXXXXX
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก)
เลือกเสรี

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
21
86

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE XXXXX XXXXXX
SHC0301
การบาบัดโรคเบื้องต้น
SHC0302
เภสัชวิทยาสาธารณสุข
SHC0303
โภชนาการชุมชน
SHCXXXX
XXXXXX

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(X-X-X)

XXXXXXX XXXXXX
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

3(X-X-X)
18
104
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE XXXXX XXXXXX
SHC0304
การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน*
SHC0305
การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
SHCXXXX
XXXXXX
SHCXXXX
XXXXXX
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
119

หมายเหตุ * การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SHC0306
สุขภาพจิตชุมชน
SHC0307
การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
SHC0308
สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
SHCXXXX
XXXXXX

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก)
เฉพาะด้าน
SHC0401
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข)

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิช าชีพ
ทางสาธารณสุขชุมชน*

รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(0-3-1)
3(X-X-X)

1(45)
11
130

หมายเหตุ * การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เฉพาะด้าน
SHC0402
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทาง
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข)
สาธารณสุขชุมชน*
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
6(560)
6
136

หมายเหตุ * การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)

(2) สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SBIC001
ชีววิทยาทั่วไป
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) SBIC002
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
SPHC001
ฟิสิกส์ทั่วไป
SPHC002
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
SHP0101
กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
SHP0102
การสาธารณสุขแบบองค์รวม
รวม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
20
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SCHC001
เคมีทั่วไป
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) SCHC002
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SMAC001
คณิตศาสตร์ 1
SHP0103
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
SHP0104
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
SHP0105
ชีวเคมีสาธารณสุข
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
42

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SHP0201
ระบาดวิทยา
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข) SHP0202
ชีวสถิติสาธารณสุข
SHP0203
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
SHP0204
การปฐมพยาบาล
SHP0205
พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
21
63

33

34
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
GE XXXXX XXXXXX
GE XXXXX XXXXXX
เฉพาะด้าน
SHP0206
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข) SHP0207
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
SHP0208
การวางแผนงานและบริหาร
โครงการสาธารณสุข
SHP0209
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม
วิชาชีพ
เลือกเสรี
XXXXXXX XXXXXX
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกบังคับ)

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก)
เลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE XXXXX XXXXXX
SOH0301
พิษวิทยาอาชีวอนามัย
SOH0302
โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ควบคุม
SOH0303
การยศาสตร์และสรีรวิทยาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการทางาน
SOHXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXX
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
21
84

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

3(X-X-X)
18
102

34

35
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกบังคับ)

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE XXXXX XXXXXX
SOH0304
อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน
SOH0305
หลักการวิศวกรรมสาหรับงานด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม
SOH0306
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
SOH0307
การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
SOHXXXX XXXXXX
SOHXXXX XXXXXX
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
123
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หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกบังคับ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SOH0308
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
และอันตราย*
SOH0309
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม*
SOH0310
การประเมินความเสี่ ยงทางอาชีวอ
นามัย
SOH0311
การระบายอากาศในงาน
อุตสาหกรรม
SOH0312
สัมมนาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
SOHXXXX XXXXXX

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก)
เฉพาะด้าน
SOH0401
การเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัย
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข)
และความปลอดภัย*
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

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

1(45)
16
139

หมายเหตุ * การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เฉพาะด้าน
SOH0402
สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความ
(กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข)
ปลอดภัย*
รวม
รวมหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
6(560)
6
145

หมายเหตุ * การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี การปฏิบัติทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน การหาความรู้โดยกระบวนการทักษะสัมพันธ์ การนาเสนอความรู้และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Thai language as the communication tool based on principles and theory,
practicing through listening, speaking, reading and writing, acquiring knowledge by integration
as well as presenting and applying knowledge in daily life
GELA102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมื อการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี การปฏิ บัติทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
English language as the communication tool based on principles and
theory, practicing through listening, speaking, reading and writing, integrating these
English skills in daily life communication appropriately
GELA103

ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated English
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังโดยจับประเด็นและรายละเอียด การพูดเพื่อ
นาเสนอและอภิปราย การอ่านสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงตีความ และการเขียนแบบ
สรุปความ
Practice English through listening for the gist and detailed information,
practicing oral presentation and discussion, summary reading, critical interpretive and
summary reading, summary writing
37
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(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GEHU101 ความงดงามของชีวิต
(3-0-6)
Beauty of Life
หลักธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นตัวตน การเข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น ความ
งดงามของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ การเสริมสร้าง พัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้กับสังคม
ปัจจุบันอย่างมีความสุข
The principles of human nature, self- understanding, self- esteem and
respecting others, aesthetics of arts, cultures and nature for self- developing, adapting
to live happily in the society
GEHU102

ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy, Religions and Buddhadasa Studies
ความหมาย ขอบข่าย เนื้อ หาทางปรัชญาและศาสนา ศึกษาความรู้ ความจริง และ
ความดี ตามทัศนะของปรัช ญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ศึกษาประวัติ ปณิธาน 3 ประการ
หลักธรรมคาสอน การตีความ และการเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ
Concept, scope, and content of Philosophy Religions, knowledge, truth, virtue
according to Western and Eastern Philosophy, biography of Buddhadasa Bhikku, his 3 wishes,
his Dhamma discourse, interpretation, and augmentation of his works
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESO101 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamic of Thai and Global Societies
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจของสังคมไทยและสังคมโลก
ที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกระแสการเปลี่ย นแปลง
ตระหนัก สานึก เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และพลโลก
The changing of social, cultures, politics and economics that influence the
mankind in Thai and Global societies, integrating different contexts in order to adapt
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their living to be realized, conscious the value of citizen in changing currents in Thai
and Global societies
GESO102

วิถีชีวิตกับสังคม
3(3-0-6)
Life and Society
หลักการอยู่ร่วมกัน ของมนุษย์ในสังคม จิตสาธารณะ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ โดยเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
The principles of coexistence of human society, public mind, civic duties,
philosophy of sufficiency economy by learning through practice and apply in daily life
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(2-2-5)
Information Technology and Study
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้แหล่งสารสนเทศ ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการ
ประเมิ น สารสนเทศ การเรี ย บเรี ย งและการอ้ า งอิ ง ตามรู ป แบบมาตรฐาน การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ การ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นาเสนอสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
Information and Communications Technology (ICT), ICT laws and ethics, usage
of information resources and retrieval skills, collection, analysis, synthesis and information
assessment, composing and referencing data according to standard format, focusing on
media literacy, the applications of social network, creative presentation by using electronic
media
GESC102

การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development
หลักการ ธรรมชาติของการคิด และกระบวนการคิดที่มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม และการคิด
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อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การเรี ย นรู้ แ ละใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ เทคนิ ค เพื่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
The principles and nature of thinking, thinking process which affects human
learning to develop systematic, analytical, synthesis, holistic and critical thinking, learning and
using tools or techniques for effective thinking development
GESC103

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Quality of Life Development
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้ อม พลังงาน
ทดแทน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยื น ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การเสริมสร้างและ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
The situations of environment and energy, impact of environment issues,
renewable energies, sustainable environment, energy managements, the effects of
environment and energy on health care, health promotion and development of health
holistic, practice of integrated health care
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SCHC001 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
หลักเคมีเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น ปริมาณ
สารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลายกรด-เบส สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น
Basic chemistry, atomic structure, periodic table of elements, chemical
bonding, stoichiometry, gases, solid, liquids, solutions, acid- base, chemical equilibria,
kinetics, electrochemistry, introduction to organic chemistry
SCHC002

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory

1(0-3-1)
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การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การทดลองที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป
Practices on equipments and safety in chemistry laboratory, experiments
related to general chemistry course
SBIC001

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอ ลิ
ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร์ โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว์ ระบบนิ เ วศและพฤติ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
Characteristic of organism, scientific methodology, biomolecules, cell and
metabolisms, genetics, structure and function of plants and animals, ecology and behavior,
evolution, biodiversity and classification of organisms
SBIC002

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
General Biology Laboratory
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาศาสตร์ การใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ สารเคมี ข อง
สิ่งมีชีวิต เซลล์และการแบ่งเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศและพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
Laboratory practices on scientific methodology, microscope, biomolecules,
cell and cell division, structure and function of plants and animals, ecology and behavior,
evolution, biodiversity and classification of organisms
SPHC001

ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในกฎและหลักการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย การวัด
และความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย กราฟและการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ปริมาณสเกลาร์และ
เวกเตอร์ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและ
พลังงานกฎการอนุรกั ษ์พลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่น

41

42
Basic understanding of the rules and principles of physics consist of measuring,
measurement precision, unit graph, data analysis from graph scalar and vector, quantity
concept of force, motion and newtons law, work, energy, conservation of energy and
momentum vibration and waves
SPHC002

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-1)
General Physics Laboratory
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อตรวจสอบกฎและหลักการในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไปประกอบด้วย
การวัดและความผิดพลาดในการวัด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่
แบบ โพรเจกไทล์ ฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย เพนดูลัมอย่างง่าย โมเมนต์ของความเฉื่อย และคลื่นนิ่งในเส้น
เชือก
Laboratory experiment, measurement and error, graph and equation
equilibrium of force, linear of motion projectile motion, simple harmonics, simple pendulum,
moment of inertion and wave on string
SPHC003

ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข

3(2-2-5)

Physics for Public Health
การวัดความแม่นยาและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์
ตาแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กาลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของ
พลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวัดและความ
ผิดพลาด การตกอย่ างเสรี การเคลื่ อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่ อนที่แบบเส้ นตรงในแนวราบ การ
เคลื่อนที่เป็นวงกลม การชนใน 2 มิติ สมดุลของแรง ฮาร์มอนิกอย่างง่าย เพนดูลัมอย่างง่าย โมเมนต์ความ
เฉื่อย และการถ่ายเทความร้อน
Measurements, precision and accuracy, units, scalar and vectors,
position and motion, Newton’s laws of motion, work, power, energy, conservation of
energy, conservation of momentum, vibration and wave, introduction to
thermodynamics, experiments related to measurement and uncertainty, free fall,
projectile motion, linear motion, circular motion, collision in 2 dimension, equilibrium
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of forces, simple harmonic motion, simple pendulum, moment of inertia and heat
transfer
SMAC001

คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics 1
ระบบจานวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์
และการประยุ กต์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ ทั้งนี้แต่ละหัวข้อให้ กาหนดสถานการณ์ปัญหาที่
สอดคล้องกับศาสตร์นั้น ๆ
Real number system, relations and functions, limits and continuity of
functions, derivatives and applications, differentials and integration, all section will
apply to the field
SHP0101

กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy and Physiology
ความหมายและความสาคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและ
คาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์ โครงสร้างรูปร่าง ลักษณะ ตาแหน่ง และหน้าที่ของ
ร่างกาย ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและ
น้าเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการรักษาสมดุลของ
ของเหลว กรดด่างและอุณหภูมิของร่างกาย
Principle and meaning of human anatomy and physiology, introduction to
anatomy and physiology for technical terms of body system, structure, morphology, location
and functional system from cell, tissue, organ, and system such as integument system,
skeleton system, nervous system and special sense, respiratory system, circulatory system,
digestive system, excretory system, endocrine system, reproductive system and homeostasis
SHP0102

การสาธารณสุขแบบองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Community Health
แนวคิดและหลักการของสาธารณสุขแบบองค์รวม ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย จิตใจ
สังคม และปัญญาหรือจิตและวิญญาณกับคุณภาพชีวิต ความสาคัญของงานสาธารณสุขแบบองค์รวม
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ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทย ระบบสุขภาพที่พึงปรารถนา การปฏิรูประบบสุขภาพ นโยบาย
ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพ ความเสมอภาคในการบริการสุขภาพ การ
ประยุกต์งานสาธารณสุขแบบองค์ในการดูแลสุภาพ
Definitions and principles of holistic community health, relationship between
body, mind, society and intellectual or spiritual with quality of life, important of holistic
community health, health systems of Thailand, desired health system, health system reform,
health policy of ministry of public health, health security, equity in health care system,
application of holistic community health for health care
SHP0103

จุลชีววิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Microbiology for Public Health
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจุลชีววิทยาและเชื้อจุลชีพ แบคทีเรียวิทยาที่มีรายละเอีย ด
เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของแบคทีเรีย การจาแนกแบคทีเรีย การ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การเกิดโรค การติดต่อและ
แพร่กระจาย รวมถึงการควบคุมป้องกันแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ เชื้อไวรัส โปรโตซัว
เห็ด สาหร่าย ราและยีสต์ รวมถึงจุลชีววิทยาประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์และการเตรียมสไลด์เชื้อแบคทีเรีย การย้อม
แกรมแบคทีเรีย การแยกเชื้อแบคทีเรียให้บริสุทธิ์และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย
Introduction to microbiology, morphology, characteristics, structure and
function of several parts of bacteria, identification of bacteria, reproduction and growth of
bacteria, culture media and bacterial cultivation, pathogenicity, control and prevention, of
gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, virus, protozoa, fungi and algae, includes
several topics of applied microbiology, practicing the use of microbiology laboratory
equipment, microscope and bacterial slide preparation, gram-stained bacteria, bacteria
isolation and bacteria sensitivity testing
SHP0104

ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
Parasitology for Public Health

3(2-2-5)

44

45
ชนิ ด รู ป ร่ างลั กษณะ วงจรชีวิต และสรีรวิทยาของปรสิ ตที่มีผ ลต่ อสุ ขภาพอนามั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับคน การเกิดโรค ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกันปรสิตที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และฝึกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่สาคัญในภูมิภาค
Species, morphology, life cycle and physiology of medical important parasite,
relationship between parasite and human, disease and epidemiology, prevention and control
of parasite that cause health problem in Thailand, laboratory diagnosis for important parasite
in Southern of Thailand
SHP0105

ชีวเคมีสาธารณสุข
3(2-2-5)
Biochemistry for Public Health
ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ประกอบด้วย
กรดนิ ว คลิ อิ ก เอนไซม์ แ ละโปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต ไขมั น และวิ ต ามิ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทางชี ว เคมี
สาธารณสุขและการวิเคราะห์ปริมาณสารชีวโมเลกุล
Study the structure, function and metabolic pathways of biomolecules
including nucleic acids, enzyme and other proteins, carbohydrates, lipids, and vitamins,
laboratory practices on public health biochemistry and quantitative analysis of biomolecules
SHP0106

พยาธิวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Pathology for Public Health
การตายและการปรับตัวของเซลล์เมื่อได้รับภยันตราย การอักเสบ ความผิดปกติจาก
ภู มิ คุ้ ม กั น โรคติ ด เชื้ อ กลไกการเกิ ด และผลของเนื้ อ งอก พยาธิ ส ภาพที่ เ กิ ด จากสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สารอาหาร ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิซึม และพัฒนาการที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาสาธารณสุข
Cell death and cell adaptation when a cell is damaged, inflammation,
immune disorders, infectious diseases, mechanism of tumor, pathogenesis cause by
food and environmental agents, disorders of metabolism and development, laboratory
practices in pathology for Public Health
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(2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SHP0201 ระบาดวิทยา
3(2-3-5)
Epidemiology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา การวัดทางระบาด
วิทยา วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของโรคและการกระจายของโรค การเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา การสืบสวนสอบสวนทางระบาดวิทยา การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยชุมชน ระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยาในการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดวิทยาและการป้องกันสาธารณภัย
และการประยุกต์ทางระบาดวิทยา ฝึกทักษะการนาวิธีการทางวิทยาการระบาดเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน
Definition, scope, purpose and benefits of epidemiology, epidemiological
measurement, epidemiological studies, the nature of disease and distribution,
epidemiological surveillance, epidemiological investigation, screening, community diagnosis,
epidemiology of infectious diseases, epidemiology of disease prevention and control,
epidemiology and disaster prevention, and epidemiological application, practice in applying
epidemiology for community health development
SHP0202

ชีวสถิติสาธารณสุข
3(2-3-5)
Biostatistics for Public Health
ความหมายและความสาคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพ ตารางชีพ ที่สาคัญในงาน
สาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงตัวอย่าง
การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และการนาข้อมูลสถิติไปใช้
ในงานสาธารณสุข
Principle and meaning of biostatistics for public health, vital statistics, life table
for public health, data collection, data presentation, introduction to probability, sample
distributions, statistics for hypothesis testing, data analysis, data interpretation and application
for public health
SHP0203

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
Communicable and Non-Communicable Diseases

3(2-3-5)
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติของโรค ลักษณะชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรค ลักษณะอาการ หลักการป้องกันของโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคจาก
อาหารและน้า โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม
โรคที่เกิดจากอุตสาหกรรม โรคติดต่อจากการสัมผัส โรคติดต่อที่นาโดยแมลงและสัตว์ มะเร็งและโรค
ไม่ติดต่อทั่วไป กลุ่มโรคทางพันธุกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคทางสมองและ
ระบบประสาท โรคทางระบบต่อมไร้ท่อและโรคเบาหวาน การบาดเจ็บ และโรคทางออร์โธปิดิกส์ โรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า และโรคตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ กรณีศึกษาการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อในชุมชน
General information in communicable and non-communicable diseases,
natural history of disease, characteristics of communities, societies and environment which
cause diseases, symptoms and principles of prevention and control of diseases such as food
and water-borne diseases, respiratory tract disease, nosocomial infection in community
hospital, environmental pollution related diseases, occupational diseases, transmitted
diseases, vector borne diseases, cancer and non-communicable diseases, genetic disorders,
cardiovascular disease, hypertension, nervous system disease, endocrine disease and
diabetes mellitus, injury and orthopedic disorders, emerging and re-emerging diseases, and
law on communicable diseases control, case study of communicable and noncommunicable diseases control and prevention, field study on communicable and noncommunicable diseases control and prevention in community
SHP0204

การปฐมพยาบาล
3(2-3-5)
First Aid
หลักการเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล การวัดและแปลผลสัญญาณชีพ การประเมิน
อาการผู้ป่วยขั้นต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม ชัก หมดสติ การปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอม
เข้าสู่ ร่ างกาย การปฐมพยาบาลเมื่อมีสั ตว์มีพิษและสัตว์กัด การช่ว ยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การ
เคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย การปฐมพยาบาลผู้ที่กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกหักและข้อเคลื่อน การตก
เลือด การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีไข้ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้า การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล
แผลไหม้ น้าร้อนลวก การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ
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Basic first aid, vital sign measurement and interpretation, basic symptom
evaluation, basic CPR, patient transfer, first aid on fainting, epilepsy, and unconsciousness,
first aid for foreign bodies, first aid for insect stings and animal bites, first aid for muscle strain,
bone fracture and dislocation, first aid for stop bleeding, first aid for fever, first aid for
drowning, first aid for wounds and burns, and first aid for poisons
SHP0205

พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา
3(1-4-4)
Health Behavior and Health Education
แนวคิด ทฤษฎีด้านจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบ
และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ หลักด้านสุขศึกษา การผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา การเขียนแผนสุขศึกษา
และการประเมิ น การด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษา ฝึ ก ทั ก ษะตามกระบวนการด้ า นสุ ข ศึ ก ษาในชุ ม ชน
สถานศึกษา และสถานบริการสาธารณสุข
Principles of theories on psychology, human behavior and health behavior,
factors effect on health, the application of psychology theories to health behavior
modification, principles of health education, media and information technology production,
health education preparation and evaluation, practice in health education in community,
school and health care centers
SHP0206

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-3-5)
Occupational Health and Safety
ศึกษาความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
อัน ตรายจากการประกอบอาชี พ ปัญหาสุ ขภาพอนามั ยที่ เ กิด ขึ้นเนื่ องมาจากการประกอบอาชี พ
อุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย
ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
Study on the meaning and how important of occupational health and safety,
occupational hazards, occupational and other work-related diseases, accidents in workplace,
principles of the control of occupational diseases, personal protective equipment,
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occupational organizations and regulations, practice in safety, occupational health and
environment in workplace
SHP0207

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Environmental Sanitation
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้าสะอาด
การจั ด การน้ าเสี ย การจั ด การมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล การควบคุ ม มลพิ ษ ด้ า นอากาศ เสี ย งและ
แรงสั่นสะเทือน ผลกระทบของมลพิษด้านต่าง ๆ ต่อสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอื่นในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน เช่น สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลโรงเรียน การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค
Principles, concepts and importance of environmental health, water supply,
wastewater management, solid waste and sewage management, air pollution, sound and
vibration control, the impact of this pollution on health, environmental sanitation in
household level and community level such as food sanitation, school sanitation, insect and
vector control
SHP0208

การวางแผนงานและบริหารโครงการสาธารณสุข
3(1-4-4)
Planning and Project Administration in Public Health
หลักการ แนวคิดของการวางแผนและบริหารโครงการ แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุ ข
ระดับ ประเทศ ระดับ ภูมิภ าค และระดับท้องถิ่น กระบวนการและเทคนิค การจัด ทาแผนกลยุ ท ธ์
ฝึกทักษะการจัดทาแผนกลยุทธ์ การวางแผนงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ การเขียนโครงการด้าน
สาธารณสุขชุมชน การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การรายงานโครงการ
Project definition, principle of project planning and management, strategic
plans on health at national, regional and local level, strategic planning techniques and
practice, health planning, health project writing, project management, project evaluation, and
project report
SHP0209

กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ
3(2-2-5)
Public Health Laws and Ethics
หลักการและแนวคิดของกฎหมายทั่วไป และความสาคัญของกฎหมายสาธารณสุขด้าน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและคุ้มครองผู้ บริโ ภค กฎหมายด้าน
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สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติอาหารและยา พระราชบัญญัติ การประกอบ
โรคศิลปะ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจน
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ การสร้าง
เสริ มจริ ย ธรรมและคุ ณธรรมทางวิช าชี พ ด้านสุ ขภาพ ฝึ กทักษะการวิ เคราะห์ ประเด็น ปัญหาและ
จริยธรรมทางด้านสาธารณสุขโดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง
Principles and concepts of general laws and the importance of health laws,
health promotion, disease control, disease prevention, health care and consumer protection,
Law on Environmental Sanitation and Occupational Health, Food and Drug Act Medical
Practitioner Act, laws and regulations relating to public administration and law enforcement,
the concept of professional ethics, roles, responsibilities, self and professional, professional
ethics and ethics, practice in analysis on Public Health concerns and ethical issues using case
study and situation-based learning
SHC0401

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
1(45)
Preparation for Field Experience in Community Health
ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปฐมภูมิตามขอบข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล โดยเน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึง
การจัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน และนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์
Practice of primary public health care according to the responsibility of
Tambon Health Promotion Hospital, emphasis on health promotion process, prevention and
disease control, health rehabilitation, includes public health planning for solving problems in
community, and presenting the results
SHC0402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
6(560)
Field Experience in Community Health
ฝึกปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพและการแก้ปัญหาสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุ ข
พัฒนาชุมชนด้วยโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตามขอบข่ายความรับผิดชอบของโรงพยาบาลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง
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Work experience relating to health services and health problem solving in
health care centers, improve community by community health development projects
according to responsibility of hospitals and local administrative organizations, collaborative
operation in community by applying knowledge both in theory and practice acquired through
the courses of study in the real situation
SOH0401

การเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1(45)
Preparation for Co-operative Education in Occupational Health and Safety
การเตรี ย มตั ว เพื่ อ การฝึ ก งานในสถานประกอบการ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม การเขีย นจดหมายสมัครงานและเทคนิ คการสั มภาษณ์งาน การพัฒ นา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสาหรับผู้ปฏิบั ติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและนาเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร อาชี ว อนามั ย และมาตรฐานความปลอดภั ยในสถานประกอบการ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ
Student preparation on both theoretical skill for working in the private
sector, contact and selection of suitable workplace, preparation for job recruitment,
resume writing and job interview techniques, personality development and good social
manner training, professional ethics, basic competency for organization, data collection
and analysis, interpretation, discussion, and summary, report writing and presentation,
organization culture, occupational and safety standard in workplace, law involved in
labor rights and workplace regulations
SOH0402

สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6(560)
Co-operative Education in Occupational Health and Safety
การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใน
หน่ ว ยงานของเอกชน หรื อ รั ฐ บาล โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ง านเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานหรื อ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน
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Practice full-time career-related to occupational health and safety, each
student has to work as an employee or officer in private or government agencies,
working full time for 1 semester, and responsibilities as assigned, report writing and
presentation on work performance
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก
สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
1. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก บังคับ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SHC0301 การบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-3-5)
Primary Medical Care
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การคัดกรอง หลักการวินิจฉัยแยก
โรคจากกลุ่ ม อาการ อาการแสดงที่ ส าคั ญ ของโรคติ ด เชื้ อ และโรคไร้ เ ชื้ อ การบ าบั ด โรคเบื้ อ งต้ น
การพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย ฝึกทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค
เบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย
Theories on patient interview and history taking techniques, physical
examination, screening for patients, principles of symptom diagnosis, important symptoms
of infectious and noninfectious diseases, primary medical care and patient transfer
consideration, practice in patient interview and history taking, physical examination, symptom
diagnosis, primary medical care and patient transfer
SHC0302

เภสัชวิทยาสาธารณสุข
3(2-3-5)
Pharmacology for Public health
ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิ ทยา หลักการพื้นฐานเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์
การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์และผลของยาต่อร่างกาย อันตรายจากการใช้ยา อาการข้างเคียง
และข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด บัญชียาหลักแห่ งชาติ และยา
สามัญประจาบ้าน ฝึกทักษะการนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาของสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาสุขภาพชุมชน
General knowledge of pharmacology, basic principles of
pharmacodynamics and pharmacokinetics, classification of drugs, mechanism of action
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and effects of drugs on the body, danger of using drug, side effects and
contraindications of the drug to the extent prescribed by the Ministry of Public Health,
national list of essential medicine and household remedies, practice in presentation
and discussion on research paper in pharmacology of herb in order to develop the
community health
SHC0303

โภชนาการชุมชน
3(2-3-5)
Community Nutrition
ความหมาย ความสาคัญของโภชนาการ หน้าที่ การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร
โภชนาการตามช่วงวัย หลักโภชนบาบัด หลักการประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน ปัญหาโภชนาการ
ในชุมชน แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชน ฝึกทักษะการประยุกต์ใช้วิธีการประเมิน
ภาวะทางโภชนาการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโภชนาการในชุมชน
Meaning and important of nutrition, function, digestion and absorption of
nutrients, nutrition by age, principles of diet therapy, assessment of nutritional status in the
community, nutrition issues of concern in the community, guidelines for prevention and
solving community nutritional problem, practice in applying the nutritional assessment for
cause analysis of nutritional problem in community
SHC0304

การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน
3(1-4-4)
Community Health Diagnosis and Development
ความหมาย แนวคิด หลั กการ และทฤษฎีที่เ กี่ยวข้ องกับ การพัฒ นาสุ ขภาพชุ ม ชน
กระบวนการในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การศึกษาชุมชน การจัดทาเวทีประชาคมทางด้านสุ ขภาพ
การจัดโครงการทางสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหารวมทั้งการประเมินผล เพื่อสร้างสรรค์บริการชุมชนขั้น
พื้นฐานทางด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างสมเหตุผล
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน
Meaning, concepts, principles and theories related to community health
development, processes for community health development, community education,
community health forum, organizing public health projects to solve problems, including
evaluations, to create basic community services in health and to improve the quality of life
of the people in the community, reasonably, moderation and immune
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SHC0305

การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
3(1-4-4)
Research Methodology in Community Health
ประเภทของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่าง
การวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้อง ดาเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทาง
สาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนภายใต้การควบคุมและแนะนาของอาจารย์
Types of research, research design, literature reviews, research proposal writing,
research tool development, assessment of research tools, data collection, data analysis, data
analysis by software, writing a research report, research in order to solve public health
problems as students’ interest and aptitude under lecturers’ supervision
SHC0306

สุขภาพจิตชุมชน
3(1-4-4)
Community Mental Health
แนวคิด และหลักการสุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีพื้นฐานทางสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิต
ในชุมชน บทบาทของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต การคัดกรอง การประเมิน
สุ ข ภาพจิ ต การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และการป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน การให้ บ ริ ก าร
สุขภาพจิต
Definitions and principles of community mental health, theories of mental
health, involvement of family, school and community in mental health, screening and
assessment of mental health, promotion of community mental health and prevention
mental illness, mental health services
SHC0307

การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
3(1-4-4)
Home Health Care
ความหมาย แนวคิด และความสาคัญของการดาเนินงานดูแลสุขภาพอนามั ยที่บ้าน
บริการสาธารณสุขพื้นฐาน การบริการสุขภาพอนามัยที่บ้าน ระบบเครือข่ายการดูแลสุ ขภาพอนามัยที่
บ้าน ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
Concept and importance of home health care, basic health service, health
care service, home health care network in primary care, practice with special case
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SHC0308

สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
1(0-3-1)
Community Health Seminar
การนาประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์สาธารณสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น ตามความ
สนใจของผู้เรียนไปศึกษาวิเคราะห์และนาเสนอโดยวิธีการและกระบวนการสัมมนา
The conduction of public health issues or situations in local community
regarding the interest of students to analyze and present using methods and processes of
seminar
2. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก เลือก
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SHC0309 การดูแลอนามัยในช่องปาก
3(2-2-5)
Oral Health Care
ความหมาย จุดมุ่งหมายและความสาคัญของงานทันตกรรม กายวิภาคของฟันและ
อวัยวะอื่น ๆ ในช่องปาก การจาแนกกลุ่มฟัน การเรียกชื่อฟัน และอวัยวะปริทันต์ ความผิดปกติของ
ฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ การบาบัดฉุกเฉิน เชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ทันตะระบาดวิทยา พยาธิสภาพ
การป้องกันและการรักษาโรคบางชนิดในช่องปาก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและลาคอ โรค
บางชนิดที่เกิดกับช่องปากและการเลือกใช้วัสดุทางทันตกรรม ทันตกรรมป้องกัน ยารักษาโรคในช่อง
ปาก แนวทางการดาเนินงานทันตกรรมตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ การส่งเสริมทันต
สุขภาพ ทันตสุขศึกษา และทั นตสุขภาพตามวัย การดาเนินงานทันตสาธารณสุข การเฝ้าระวังทันต
สุขภาพ และการทาโครงการทันตกรรมในชุมชน
Definition, purpose and importance of dental work, anatomy of the teeth and
other organs in the mouth, tooth classification and periodontal organs, dental disorders and
prosthodontics emergency treatment, oral microorganisms, dental epidemiology, prevention
and treatment of some oral diseases, something to know about oral and throat health, some
oral diseases and dental material selection, preventive dentistry, oral drugs, dental practice
guidelines according to national health development plan, promotion of dental health,
dental health education and dental health by age, dentistry in public health, dental health
surveillance, and dental projects in the community
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SHC0310

การแพทย์ทางเลือก
3(2-3-5)
Alternative Medicine
ประวัติและความสาคัญการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย ทฤษฎีการแพทย์แผน
ไทย หลักการรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก เช่น ดนตรีบาบัด ศิลปะบาบัด สุคนธ
บาบัด โภชนบาบัด ผึ้งบาบัด แมลงบาบัด เอนไซม์บาบัด และธาตุเจ้าเรือน การใช้ยาสมุนไพร การ
ประคบด้วยสมุนไพร ฝึกทักษะการประยุกต์ใช้การแพทย์ทางเลือกในชีวิตประจาวัน
History and important of alternative medicine, Thai traditional medicine,
theory of traditional medicine, principles of treatment and health promotion with
alternative medicine, music therapy, art therapy, aroma therapy, diet therapy, api
therapy, maggot therapy, enzyme therapy and four element, guide to using herbs, Thai
herbal compress practice in applying the alternative medicine in daily life
SHC0311

ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
3(3-0-6)
Immunology and Immunization
เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องและประเภทของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและโปรตีนที่
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเ จนและแอนติบอดี
วิทยาภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดแดง ภาวะภูมิไวเกินและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้
วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทฤษฎีการเตรียมการและให้บริการ
วั ค ซี น และการประมาณวั ค ซี น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและการจั ด ท าทะเบี ย นรายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ให้บริการวัคซีน
Cells and organs of the immune system, type of immunity, antigen and
proteins in the immune system, immune response, antigen-antibody reaction, immunohema
tology, hypersensitivity and immunity-related diseases, immunity to infection, immunization,
vaccination in EPI, theory on preparation for vaccination, vaccine forecast and needs
estimation, and vaccination records
SHC0312

เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว
Sex Education and Family Health

3(3-0-6)
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ความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของงานอนามัยครอบครัว บทบาท และหน้าที่
ของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูอบรมเด็กในแต่ละวัย ครอบครัวสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว การวางแผน
ชีวิต การดูแลและรักษาสุขภาพสมาชิกในครอบครัว ความรู้เรื่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทางเพศ ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างเพศ การเลื อกคู่ครอง ชีวิตครอบครัว ความผิ ดปกติทางเพศ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Definition, scope and importance of family health, roles and responsibilities of
parents in parenting children of different ages, family relationship, family planning, Life
planning, Health care family members, sex education, growth and sexual development,
sexual relationships, partner selection, family life, sexual dysfunction and sexually
transmitted diseases
SHC0313

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
3(2-3-5)
Public Health Information System
ศึกษาความหมายและแนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสาธารณสุข การ
นาแนวคิดเชิงระบบมาประมวลผลการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กร
เพื่อบริ ห ารระบบสารสนเทศ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข
Study the meaning and concept of public health information system,
implement the systematic ideas to evaluate the management of data and information in
order to improve the public health, organization for information systems management
including the utilization of information systems for the management and public health
operations
SHC0314

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
3(2-3-5)
Rehabilitation
หลั ก การบ าบั ด ทางเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู การประเมิ น และการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ ป่ ว ยตาม
พยาธิสภาพการเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ การปฏิบัติตัวและวิธีใช้กายอุปกรณ์
การเลือกใช้กิจ กรรมกลุ่ มบ าบั ดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การให้คาแนะนาปรึกษา การฟังดนตรี การทา
กายภาพบาบัด การนวด ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
บทบาทแพทย์ทางเลือกในการผสมผสานเพื่อการรักษาฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบ
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องค์รวม บทบาทหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการส่งต่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุมชน ฝึกทักษะเบื้องต้นทางด้านเวชศาสตร์
ฟื้นฟู
Basic knowledge in rehabilitation medicine, evaluation and rehabilitation
according to physical and mental pathology of patients, how to use orthosis and prosthesis,
group activity therapy selection, role of alternative medicine in rehabilitation and health
promotion, holistic health care, role of health care personnel in rehabilitation, rehabilitation
system and patient transfer system, rehabilitation by family and community, practice in basic
rehabilitation
SHC0315

การให้คาปรึกษาทางโภชนาการ
3(2-3-5)
Nutrition Counseling
เทคนิคการสัมภาษณ์และวิธีการให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ การตัดสินใจ
เลือกโภชนาการที่เหมาะสม การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฝึกทักษะการให้
คาปรึกษาทางโภชนาการในชุมชนและหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
Interview techniques and counseling methods for nutritional problem solving,
decision making for proper nutrition, following up and evaluating behavioral modification,
nutrition counseling practice in community and primary health care unit
SHC0316

สุขภาพผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Health
แนวคิด หลั กการ และความส าคัญของสุขภาพผู้ บริโภค หลั กในการเลื อกซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์ และบริการ อันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์ สารเคมี การตรวจสอบอาหารปลอมแปลง สาร
ปนเปื้อน และสารพิษ การป้องกันอันตรายจากสารเคมี ความเชื่อและมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับอาหารและ
สุขภาพ
Concept, principles and importance of consumer health, principles of food
product purchasing and services, food hazards caused by microorganisms and chemicals,
detection of counterfeit food, contaminants and toxins, protection of chemical hazards,
beliefs and concepts about food and health
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SHC0317

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
3(2-3-5)
Physical Fitness Training
ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย รูปแบบ วิธีการออกกาลังกายและ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เทคนิคและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแปลผลและ
วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในงานสาธารณสุข
Relationships between health and physical fitness, types of exercise and
physical fitness training, techniques and methods for testing physical stamina, interpretation
and the way to analyze body fitness test results, application of using physical fitness
instruments in works related to public health
SHC0318

การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-3-5)
Health Promotion
ความหมาย ความส าคัญ และหลั กการของการส่ งเสริมสุ ขภาพ พัฒ นาการและ
สภาวะสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การ
อนามัยโลก การสังเกตและประเมินพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศและวัย ฝึกทักษะการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สถานศึกษา
และสถานบริการสาธารณสุข
Definition, importance and principle of health promotion, development and
health condition of people, health policies of Ministry of Public Health and World Health
Organization (WHO), measurement and evaluation of health behavior, planning for health
promotion activities, practice in health promotion for community, school and health care
centers
SHC0319

หลักการควบคุมโรค
3(3-0-6)
Disease control
ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติ
ของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ และโรคประจาถิ่น
หลั ก และวิ ธี ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค และพาหะน าโรค ภู มิ คุ้ ม กั น โรค การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
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The meaning and definition of diseases, communicable diseases, noncommunicable disease, the nature of diseases, mechanism of communicable and noncommunicable diseases, diseases of unknown origin and endemic diseases, principle and
control of diseases, contagion, immunity and immunization, Communicable Diseases Act
SHC0320

สังคมวิทยาสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Sociology
บริบททางสังคมกับสุขภาพ รูปแบบสังคมกับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนความเจ็บป่วย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแบบแผนความเจ็บป่วย การพัฒนาแนวคิดทางสังคมวิทยาในด้านสุขภาพ
การใช้สั งคมวิทยาในการทาความเข้าใจปัญหาสุ ขภาพ การวิจัยทางสั งคมวิทยาด้านสุขภาพ และ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Social context and health, social pattern and the change in morbidity
pattern, factors effect on the change in morbidity pattern, the development of
sociological perspective on health, the utilization of sociology to understand health
problems, social research in health and health economics
SHC0321

การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
3(3-0-6)
Health Consumer Protection
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ งานคุ้ม ครองผู้ บริโ ภค การบริห ารงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ า น
สาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องสาอาง วัตถุเสพติด วัตถุ
อันตราย เครื่องมือแพทย์ การเฝ้าระวังและระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน
อนาคต
General knowledge about consumer protection, consumer health care
management both public and private sectors, consumer protection, food, drug,
cosmetic, substance abuse, medical device, surveillance and information systems in
consumer protection, quality assurance and product safety trends in consumer health
protection in the future
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SHC0322

การประเมินโครงการ
3(2-3-5)
Project Evaluation
ประวัติและความสาคัญของการประเมินโครงการ ทฤษฎีการประเมิน และทฤษฎีการ
ประเมินโครงการ แบบจาลองการประเมินโครงการ แบบแผนการประเมินโครงการและการประยุกต์ใช้
หลักการและเครื่องมือวัดในกระบวนการประเมินโครงการการวิเคราะห์ผล การเขียนเค้าโครงและการ
เขียนรายงานการประเมินโครงการ การนาผลการประเมินไปใช้ แนวคิดในการประยุ กต์และผสมผสาน
แบบแผนการประเมิน
History and important of project evaluation, theory of evaluation and
theory of project evaluation, project evaluation model, project evaluation pattern and
the application of principle and tools in project evaluation process, analysis of results,
writing of project proposal and report, the implement of results, concept of application
and blending of evaluation pattern
สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก บังคับ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SOH0301 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Toxicology
หลักการของพิษวิทยา ประเภทของสารพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่
เข้าสู่ ร่ างกาย กลไกและปฏิกิริ ย าของร่างกายต่อสารพิษ กลไกการกาจัดสารพิษออกจากร่างกาย
ผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย
Principles of toxicology, types of toxicants, relationship between dose of
toxicants exposing towards body, mechanism and body response towards toxicants,
mechanism of excretion, and effects of toxic chemicals from environment related to
health
SOH0302

โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม
Occupational Disease and Control

3(3-0-6)
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หลักการและแนวคิดของโรคจากการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดโรคการวินิจฉัยโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีที่ส่งผลกระทบของโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ การควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
Principle and concept of occupational diseases, mechanisms of diseases,
diagnosis of occupational diseases, the effect of the chemical, biological, and physical
environment on occupational diseases, control and prevention of occupational diseases
SOH0303

การยศาสตร์และสรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทางาน
3(2-2-5)
Ergonomics and Environmental and Working Physiology
การยศาสตร์ เบื้องต้นกลไกการทางานของร่างกายภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในการทางาน ความสามารถและข้อจากัดในการทางานของมนุษย์อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียดและความ
เมื่อยล้ าจากการท างาน การทางานเป็น กะ หลั กในการสร้างสภาวะที่ ถูก ต้ องในการท างาน การ
ออกแบบอุปกรณ์และสถานีงานเพื่อความปลอดภัย
Introduction of ergonomics, mechanisms of human body under working
environment in terms of physical and mental conditions, capabilities and limitations of
human work due to internal and external factors, evaluation of body integrity, stress and
fatigue from work, working in shifts, principle of the right conditions in work, equipment design
and work stations for safety
SOH0304

อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Occupational Medicine
แนวคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานด้ า นอาชี ว เวชศาสตร์ ใ นวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวเวชกรรมและ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาการสาเหตุของโรคและการเกิดโรคเนื่ องจากการทางาน กลไกทางานของ
ร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมการทางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตลอดจนแนว
ทางการวินิจฉัยโรค การป้องกันและควบคุมที่เกิดจากการทางาน
Basic concepts of occupational medicine in occupational health and safety,
situations of occupational diseases in Thailand, laws related to occupational medicine and
environmental medicine, symptoms and causes of work-related disease, body work
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mechanism under hazardous-working environment in occupational workers including
diagnosis, prevention and control of work-related disease
SOH0305

หลักการวิศวกรรมสาหรับงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย
3(3-0-6)
และสิ่งแวดล้อม
Principles of Engineering for Occupational Health Safety
and Environment
หลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมสาหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่
จะนามาใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางานอุตสาหกรรม เช่น คุณสมบัติของวัตถุต่าง ๆ และ
การทดสอบมาตรฐานวัตถุ เป็นต้น
Basic engineering for occupational health and safety to use in environmental
control in industrial works such as material characteristics and the material standard test
SOH0306

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene
แนวคิดของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม องค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมการทางาน
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อันตรายทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และการย
ศาสตร์ หลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น การประเมิน และการควบคุมอันตรายจากการทางาน
ในสถานประกอบการ
Concepts of industrial hygiene work, components of working environments
focusing on hazardous working environment towards workers such as physical hazard,
chemical hazard biological hazard and ergonomics, principles of industrial hygiene such as
evaluation and control of hazards from working in industries
SOH0307

การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(1-4-4)
Occupational Health and Safety Research
ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุขหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กระบวนการวิจั ย การกาหนดปั ญหา คาถาม วัตถุประสงค์ และสมมติฐ านการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ประเภทของตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บ
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รวบรวมข้อมูล แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล
แนวทางการจัดทาโครงร่างวิจัย การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงานวิจัย
Definitions and types of public health research or occupational health and
safety research, research process, determination of problems, research objectives and
research hypothesis, literature review, types of variables, research conceptual framework,
instrument and its construction, data collection, research design, population and sample,
data analysis, package program for data analysis, interpretation, writing of proposal, research
report and presentation
SOH0308

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
3(3-0-6)
Industrial Process and Hazards
แนวคิดการสร้ างโรงงานให้ ปลอดภัย ทาเลที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิ ตของ
โรงงาน การจาแนกวัตถุดิบ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นวิธีก าร
ป้องกันอันตรายและการควบคุมในสถานประกอบการ
Concepts of safe construction for factories, factory location, manufacturing
process of factory, classification of raw materials, chemicals in production process, problem
and potential hazards, methods of hazards prevention and control in workplaces
SOH0309

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Industrial Hygiene Sampling and Analysis
หลักการและวิธีประเมินสิ่งแวดล้อมในการทางาน เช่น การประเมินความร้อน แสง
และเสียง ความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างสารเคมี ในอากาศ หลักการในการวิเคราะห์และการแปล
ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทางาน การประเมินอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากการ
สัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทางาน
Principles and methods of working environment evaluation including heat,
light, noise, and vibration, sampling of chemicals in the air, principles of sample analysis
and interpretation of working environment measurement, evaluation of worker's health
in relation to exposure of working environments
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SOH0310

การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health Risk Assessment
มาตรการป้องกันความปลอดภัยตามกฎหมาย กระบวนการผลิต กิจกรรม สถานที่และ
ระบบการทางานของแต่ละอุตสาหกรรม การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและทบทวนวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ การประยุกต์ใช้หลักการและนา
ระบบความปลอดภัยมาใช้ในงานบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมและการลดอันตรายหรือความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
Safety protective measure compliance with laws, production process, activity,
location and operational systems in each industry, hazard identifications, risk assessment and
severity, risk analysis and review of measures for existing risk control, application of principles
and safety systems in risk management, control and minimization of hazard or risk according
to international standards
SOH0311

การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Ventilation
หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความร้อน การออกแบบฮูด ฮูดสาหรับ
งานเฉพาะอย่ าง การออกแบบระบบระบายอากาศ อากาศเติ มและอากาศหมุ นเวียน การกาหนด
รายการรายละเอียด การทดสอบระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ทาความสะอาด
Principle of ventilation, dilution ventilation, ventilation for heat control,
hood design, specific operations, design procedure, blowed and recirculated air,
construction specifications, testing of ventilation systems, air cleaning devices
SOH0312

สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)
Occupational Health and Safety Seminar
การฝึกจับประเด็นสาคัญจากบทความหรือรายงานเชิงวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย พัฒนาทักษะการเขียนรายงานและการเสนอผลงานภาคบรรยาย นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็น
Reading comprehension and extracting main point from technical papers
and reports on interesting current topics in occupational health and safety, enhance
65

66
report writing skill and oral presentation, the course also aim to promote interactions
among students and academic staffs in the exchange of ideas and information
2. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก เลือก
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SOH0313 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health Administrations
หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การกาหนดขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัย การจัดการทางเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย การฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทางาน ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยใน
การทางาน การวางแผนรั บ เหตุฉุก เฉิน พฤติกรรมความปลอดภัย ในการท างาน และการจัด การ
สวัสดิการด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
Principles and concepts of occupational health and safety management,
organizations related to occupational health and safety, investigation and accident reporting,
security check, security analysis, safe operating procedures, technical management related
to occupational health and safety, communication for security, training on occupational
safety and information systems, public relations and safety campaigns, emergency planning,
behavior for occupational safety and health and welfare management in establishment
SOH0314

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
หลักการและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมการทางานและปัญหา
สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการทางาน พฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร ค่านิยมเกี่ยวกับงาน ทัศนคติและความพึงพอใจในการทางาน การอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทคนิคการจูงใจ การบารุงขวัญบุคลากร และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน คนงาน และบุคลากรอื่น ๆ ในองค์กรปฏิบัติการทดสอบ
ทางจิตวิทยาเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินต่าง ๆ
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Principles and concepts of industrial psychology, working conditions and
mental health problems in industrial factories, individual differences at work, human behavior
in organization, work values, attitude and job satisfaction, training and personnel
development, persuasive technique, personnel's encouragement and making good
relationships among safety officers, directors, supervisors, workers and other personnel in
organizations basic psychological testing by using various tests
SOH0315

ความปลอดภัยในการทางาน
3(3-0-6)
Safety at Work
ความสาคัญของความปลอดภัยในการทางาน สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและโรคจาก
การทางาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทางาน หลักการและเทคนิคในการป้องกัน
อุบัติเหตุ บันทึกการบาดเจ็บและประเมินความถี่และความรุนแรงของการบาดเจ็บในการทางาน การ
ตรวจความปลอดภัยในการทางาน การวิเคราะห์งานและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ องค์กรความ
ปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้สวัสดิศึกษา กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
Importance of occupational safety, situations of accident and occupational
diseases, causes of accident and occupational diseases, principle and techniques of accident
prevention, injury records and assessment of frequency as well as severity of injury from
work, safety inspection, job safety analysis and accident analysis, safety organization, safety
training and education, safety laws
SOH0316

การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
3(2-3-5)
Health Promotion in Workplace
ปรั ช ญาและความหมายของการส่ งเสริมสุ ขภาพ นโยบายและกลยุทธ์การส่ งเสริ ม
สุขภาพในสถานประกอบการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน การวิ เคราะห์และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตเพื่ อสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพแก่บุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในวัยแรงงาน การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางานและ
สถานประกอบการ บทบาทของบุคคลและสถาบันต่อการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางานและสถาน
ประกอบการ ฝึกทักษะและทาโครงการการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
Philosophy and the meaning of health promotion, health promotion policy
and strategy in workplace, principles and theories of health behavior and health promotion
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for workers, analysis and evaluation of health behavior, life style for health, health promotion
in all age groups focusing on adults, health promotion in workplace and factory, role of
individual and institute towards health promotion in workplace and factory, practice and
conduct health promotion program in workplace
SOH0317

ความปลอดภัยจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Chemical Safety in Industry
ชนิดของอุบัติภัยและสาเหตุของอุบัติภัยจากสารเคมีที่เป็ น อันตราย สารไวไฟ วัตถุ
ระเบิด สารกัมมันตรังสีและสารกัดกร่ อนที่มีใช้ ในอุตสาหกรรมประเภทต่ าง ๆ วิธีที่ถูกต้ องในการ
เคลื่อนย้ายจัดเก็บ การใช้และการทาลายสารเคมีความปลอดภัยในการขนย้ายและขนส่ง การจัดระบบ
บัญชีและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี วิธีป้ องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและหลักการปฐมพยาบาล
รวมทั้งความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสารอันตราย การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Types and causes of accidents from hazardous chemicals, flammable
substances, explosive, radioactive and corrosive substances, proper methods of
transportation, storage, handling and disposal, accounting and Material Safety Data Sheet
(MSDS), instructions for accident prevention and first aid from hazardous chemicals, injuries
of exposure to hazardous substances, field trip
SOH0318

การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในงานอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Fire Prevention and Protection in Occupational Health
การเกิดไฟ การควบคุมแหล่งกาเนิดอัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้
และการระเบิด การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย หลักการและมาตรฐาน
ระบบป้องกันอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุและระบบควบคุมอัคคีภัย การวางแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย
การวางแผนฉุกเฉินการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ
Characteristics of fire, fire control, fire protection concept, explosion, fire
extinguishers, fire protection laws, fundamentals and standards of fire protection system, fire
alarm, fire control systems, fire prevention and suppression planning, emergency planning,
and basic fire fighting and evacuation fire drill training
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SOH0319

การควบคุมมลพิษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Pollutions Control
ความหมาย ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติต่าง ๆ ของมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการ
และเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ การใช้เครื่องมือในการตรวจวัด และการประเมินผลความหมาย ผลกระทบ
ต่าง ๆ จากมลพิษ แนวทางการจัดการและเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง แสง และความสั่นสะเทือน
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Types, characteristics and the properties of industrial pollution, principles and
techniques of pollution measuring, use tools to measure pollution and evaluation of the
impact of pollution means, guidelines for management and pollution control technology of
noise, light and vibration pollution and related laws
SOH0320

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ
3(3-0-6)
Air Pollution Control Engineering
หลักการควบคุมมลพิษอากาศ วิธีการควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและก๊าซ
การออกแบบอุป กรณ์ควบคุมมลพิษอากาศ การบารุงรักษาและประเมินประสิ ทธิภ าพของระบบ
ควบคุมมลพิษอากาศ
Principles of air pollution control, control strategies of particulate and gases
emission, design of air pollution control equipment, maintenance and evaluation of air
pollution control system efficiency
SOH0321

กฎหมายและมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3(2-3-5)
และสิ่งแวดล้อม
Safety Occupational Health and Environmental Management
Standards and Laws
ความสาคัญขอบเขต การพัฒนา และวิวัฒนาการของกฎหมายอาชีว อนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของประเทศไทย อาทิ พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติโ รงงาน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ ใน
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ยุโรปและมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ISO
9000 ISO 14001 ISO 18000 เทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ฝึกทักษะการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานโดยใช้กรณีศึกษาและ
สถานการณ์จาลอง
Importance, scope, development and evolution of occupational health, safety
and environment laws, occupational health, safety and environment laws in Thailand such
as Labor Protection ACT, Factory ACT, Public Health ACT, Safety, Occupational Health and
Environment Act, legislations and ministry annoucement related to occupational health and
safety laws, international safety laws such as USA, Japan and European countries, and safety
occupational health and environmental management standards, ISO 9000, ISO 14001, ISO
18000, other credited techniques, practice in analysis on occupational health, safety and
environmental workplace concerns using case study and situation-based learning
SOH0322

การบริหารความสูญเสียและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Loss Control Management and Productivity
แนวคิด พื้น ฐานเกี่ย วกับการบริห ารเพื่ อ ควบคุ มความสู ญ เสี ยการเพิ่มผลผลิ ต และ
เทคนิคการเพิ่มผลผลผลิต การวัดและการประเมินการเพิ่มผลผลิต
Basic concepts of management to control losses, increment of productivity
and techniques, measurement and evaluation of productivity
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หรือจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้การรับรอง โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิ ตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จของหลักสูตร
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1.1 สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
หมายเลข
ชื่อ-สกุล
ประจาตัวประชาชน
1. 3-8016-00252-xx-x นางสาวภควดี
รักษ์ทอง
ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. จุลชีววิทยา
วท.บ. ชีววิทยา

สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา
(พ.ศ. / ค.ศ.)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
2561 2562 2563 2564 2565
12
12
12
12
12

(สาธารณสุข
ศาสตร์)

2. 3-8402-00367-xx-x นางสาวยินดี
พรหมศิรไิ พบูลย์

อาจารย์

3. 3-1015-01740-xx-x นางสาวอารยา
ปรานประวิตร

อาจารย์

ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์
วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
Ph.D. Nutritional Science
วท.ม. อาหารและโภชนาการ
เพื่อการพัฒนา
วท.บ. อาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547)
Massey University (2014),
New Zealand
มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2537)
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3.2.1.2 สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่

หมายเลข
ประจาตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

1. 3-8008-00235-xx-x นางสาวกนกรัตณ์
ชลศิลป์

2. 3-8417-00058-xx-x นายจิรวัฒน์ มาลา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. จุลชีววิทยาสาธารณสุข
วท.ม. พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (สาขา
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ชีววิทยา

3. 1-8401-00141-xx-x นางรัชกร ฮ่งกุล

อาจารย์

วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ส.บ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถาบัน/ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
(พ.ศ. / ค.ศ.)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
2561 2562 2563 2564 2565
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2559)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2552)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (2549)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช (2559)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
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3.2.2 อาจารย์ประจา
หมายเลข
ที่
ประจาตัวประชาชน
1-9402-00019-xxx
2. 1-8097-00008-xxx
1.

ชื่อ-สกุล
นางสาวกามีละห์ ยะโกะ
นางสาวชมพูนุท เพชร
นิรมล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ม. โภชนศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยา
ภ.ม. เภสัชศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยา

3.

5-4204-00002-xxx

นางสาวนิภาภรณ์ มีพันธุ์

อาจารย์

4.

1-8499-00007-xxx

นายนิภาส ลีนะธรรม

อาจารย์

ปร.ด. เคมี
วท.ม. เคมี
วท.บ. เคมี
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาห
การ
วศ.บ. เทคโนโลยี
วิศวกรรม
การทาความเย็นและปรับ
อากาศ

สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2550)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2552)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2549)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2555)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2549)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2544)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2553)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (2549)

2561

2562

2563

2564

2565

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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หมายเลข
ที่
ประจาตัว
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
5. 1-8401-00011-xx- นางสาวบุษยมาศ เหมณี
x

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

3-9199-00078-xx- ว่าที่ร้อยตรีปริญญา
x
สุกแก้วมณี

อาจารย์

6.

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
คุณวุฒิการศึกษา

1-8401-00015-xx- นายพงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
x

อาจารย์

2561 2562 2563 2564 2565

วท.ม. การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
วท.บ. จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2554)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2549)

12

12

12

12

12

วท.ม. พฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2544)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2540)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2556)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2552)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2549)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

วท.บ. ชีววิทยา
7.

สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
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หมายเลข
ที่
ประจาตัว
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
8. 3-8408-00344-xx- นางพัชรี หลุ่งหม่าน
x

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยทักษิณ (2553)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2540)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา (2536)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2553)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2551)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2553)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2549)

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ชีววิทยา
9.

1-8401-00038-xx- นางสาววรรณพิชญ์ จุล
x
กัลป์

อาจารย์

ปร.ด. วิศวกรรมเคมี
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี

10. 3-9011-01344-xx-

x

นางสาวศันสนีย์ วงศ์ชนะ

อาจารย์

วท.ม. การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
วท.บ. การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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หมายเลข
ที่
ประจาตัว
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
11. 3-8401-00177-xx- นายสมชาย สหนิบุตร
x

12. 1-8099-00112-xx-

นายสุรชัย สังข์งาม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

x

13. 3-8401-00314-xx-

นายสุรินทร์ สมณะ

x
14. 5-8498-00000-xx-

x

นายอโศก ศรีสวัสดิ์

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีการ
บริหารสิ่งแวดล้อม
กศ.บ. สุขศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วย
กศ.ม. คณิตศาสตร์
ศาสตราจารย์ วท.บ. คณิตศาสตร์
(คณิตศาสตร์)

อาจารย์

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)

12

12

-

-

-

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2524)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ (2552)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2541)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา (2528)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (2546)
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(2539)
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

หมายเลข
ประจาตัวประชาชน

1.
2.
3.
4.

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

5. x-xxxx-xxxxx-xx-x
6. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

นางสาว จรรยวรรธน์ ฐานิโย
นางสาว เนตรนภา กิ้มเฉีย้ ง
นางสาว เปรมวดี จิตสุขุมมงคล
นายวิจิตร เถื่อนชื่น

-

นาย สุทธิศักดิ์ วอนเหมือน
ดร. อัญชนา โสภณ

-

คุณวุฒิการศึกษา
พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
วท.บ. การแพทย์แผนไทย
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
น.บ. เนติศาสตร์บณ
ั ฑิต
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. การแพทย์แผนไทย
ปร.ด. สาธารณสุขศาสตร์
วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม
ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมขน และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้มี
ความสามารถน าหลั ก วิ ช าการจากที่ เ รี ย นในภาคทฤษฎี ม าปรั บใช้ แ ละบู ร ณาการการปฏิบั ติ งาน
สาธารณสุขร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง จึงได้จัด
กระบวนการภาคสนาม สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่
1) โครงการส่งเสริม และปรับเปลี่ยนสุขภาพชุมชน
2) โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่
1) โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานในสถานประกอบการ
2) โครงการเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) โครงการสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยเน้นให้มีการบูรณาการการดาเนินงานมี ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทรั พยากรใน
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีพฤติกรรม
สุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น มีการดารงชีวิตที่เป็นสุขปราศจากโรคภัยต่าง ๆ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่
4.1.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทางด้านสาธารณสุข
4.1.2 สามารถอธิบ ายศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ศาสตร์ทางด้านสาธารณสุ ข ทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุ กต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ไปใช้ ใ นการพั ฒ นางานอย่ า งสมเหตุ ส มผล พอประมาณและมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
4.1.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4.1.5 สามารถปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค
การบาบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างชานาญ
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4.1.6 สามารถประยุกต์ใช้ ทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุม
โรค การบาบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือปรับให้เป็นไปตามที่ต้องการ
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 โครงการ ส่งเสริม และปรับเปลี่ยนสุขภาพชุมชน ดาเนินงานช่วงภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา SHC0304 การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน*
4.2.2 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน ดาเนินงานช่วงภาคฤดู
ร้อนของชั้นปีที่ 3 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา SHC0401 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสาธารณสุขชุมชน*
4.2.3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ดาเนินงานช่วงภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา SHC0402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขชุมชน*
4.2.4 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานในสถานประกอบการ ดาเนินงานช่วง
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา SOH0308 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย*
และ รายวิชา SOH0309 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม*
4.2.5 โครงการเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย ดาเนินงานช่วงภาคฤดู
ร้อนของชั้นปีที่ 3 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา SOH0401 การเตรียมสหกิจศึกษา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย*
4.2.6 โครงการสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาเนินงานช่วงภาคการศึกษา
ที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา SOH0402 สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย*
หมายเหตุ * การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 โครงการส่งเสริม และปรับเปลี่ยนสุขภาพชุมชน มีระยะเวลาดาเนินการ 1 ภาคเรียน
การศึกษา โดยดาเนินการร่วมกับวิชา SHC0304 การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน
4.3.2 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มีระยะเวลาดาเนินการ 45
ชั่วโมง
4.3.3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุ ขชุมชน มีระยะเวลาดาเนินการ 560
ชั่วโมง
4.3.4 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานในสถานประกอบการ โดยดาเนินการ
ร่วมกับวิชา SOH0308 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย และรายวิชา SOH0309 การ
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เก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาดาเนินการ 2 สัปดาห์
หรือ 96 ชั่วโมง
4.3.5 โครงการเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย มีระยะเวลาดาเนินการ
45 ชั่วโมง
4.3.6 โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย มี ร ะยะเวลาด าเนิ น การ
560 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การด าเนิ น งานวิ จั ย ทางสาธารณสุ ข เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช า SHC0306 การวิ จั ย ทาง
สาธารณสุขชุมชน และ SOH0307 การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาปัญหาในขอบเขตที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาสุขภาพ
การฟื้นฟูสุขภาพ และความปลอดภัยในการทางาน ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ภายใต้
การควบคุมและแนะนาของอาจารย์ รูปแบบของงานวิจัยมีหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนานวัตกรรม
ทางสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน การศึกษาหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของชุมชน การป้องกันและควบคุม อันตรายต่อสุ ขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากการ
สัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาจะต้องสามารถประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระทาด้านสาธารณสุขชุมชนและ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อการควบคุม ป้องกันปัจจัยที่ ทาให้เกิดโรคและลด
ความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการได้ ดังนั้นสาขาวิชาจึง
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้
5.2.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.2.2 สามารถระบุ กระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดในองค์
ความรู้ในงานอาชีพ
5.2.3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในงานที่รับผิดชอบ
5.2.4 สามารถทางานเป็นทีมทั้งในภาวะผู้นาและผู้ตาม
5.2.5 มี ค วามสามารถในการใช้ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ การวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 SHC0305 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
3(1-4-4) หน่วยกิต
5.4.2 SOH0307 การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(1-4-4) หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาจะจับกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อดาเนินงานวิจัยทางสาธารณสุข ทุกกลุ่มจะมีอาจารย์
ที่ปรึกษา เวลาและวิธีให้คาปรึกษาขึ้นอยู่กับข้ อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้องให้ อาจารย์ ที่ป รึ กษาเซ็น ชื่อในใบเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้ง และจะต้องนาใบเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษามาแสดงกรรมการสอบประจากลุ่มเรียนทุกครั้งที่มีการนาเสนอความก้าวหน้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลประกอบด้วย การนาเสนอความก้าวหน้าด้วยวาจาและการนาเสนอ
ผลของการดาเนินงานทั้งหมดโดยโปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การนาเสนอความก้าวหน้าด้วยวาจาดาเนินการ 3 ครั้ ง นักศึกษาจะต้องนาเสนอหน้าชั้น
เรียนต่อหน้ากรรมการสอบอย่างน้ อย 2 คน เมื่อดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นนักศึกษาจะต้องนาเสนอ
โปสเตอร์ต่ออาจารย์ทั้งสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินกระบวนการนัดหมาย การเตรียม
ข้อมูลเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เนื่องการนักศึกษามีจานวนประมาณ 80 คน
ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 สาขาวิ ช าเอก การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของงานวิจัย
ดาเนินการโดยอาจารย์ 2 กลุ่ม เพื่อให้การประเมินมีมาตรฐานเดียวกันการประเมินผลจะใช้ แบบ
ประเมินชุดเดียวกัน โดยอาจารย์ทั้งสาขาวิชาร่วมกันออกแบบ เมื่อสิ้นสุดการประเมินกรรมการสอบ
ประจากลุ่มเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาจะรวบรวมคะแนนและมอบให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าจะต้ อ งสรุ ป คะแนนและเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ของสาขาวิ ช าเพื่ อ ประเมิ น ความ
เหมาะสมของผลการเรียน จากนั้นจึงดาเนินการออกผลการเรียนให้แก่นักศึกษา
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หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 สามารถให้คาแนะนาและให้คาปรึก ษาเกี่ ยวกับการส่ งเสริมสุ ขภาพการป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค การบ าบั ดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูส ภาพต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการ
ผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) สอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและจาลอง การเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึกและจากชุมชน โดยใช้
กลวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การ
วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติงานและทากรณีศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรี ย นรู้ ทั้ ง องค์ว ามรู้ และทั ก ษะกระบวนการ หลั กการ ทางทฤษฎีสู่ ก ารประยุ ก ต์ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน
1.2 สามารถประยุ ก ต์ ห ลั ก วิ ท ยาศาสตร์ โดยการกระท าด้ า นการอาชี ว อนามั ย และอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้ องกันปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคและลดความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อบุ คคล
ครอบครัวและชุมชน
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบโดยท า
โครงการวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์
ใคร่ครวญด้วยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัดสถานการณ์
จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
1.3 สามารถตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) สอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็ น
พื้นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจาลอง การเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึกและจากชุมชน โดยใช้
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กลวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การ
วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติงานและทากรณีศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรี ย นรู้ ทั้ ง องค์ว ามรู้ และทั ก ษะกระบวนการ หลั กการ ทางทฤษฎีสู่ ก ารประยุ ก ต์ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน
1.4 สามารถตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อตามหลักเกณฑ์
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) สอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจาลอง การเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึกและจากชุมชน โดยใช้
กลวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การ
วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติงานและทากรณีศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรี ย นรู้ ทั้ ง องค์ว ามรู้ และทั ก ษะกระบวนการ หลั กการ ทางทฤษฎีสู่ ก ารประยุ ก ต์ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการกาหนดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 8 ด้าน (General Education Learning Outcome: GE-LO) ดังนี้
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
GE-LO1 : มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
GE-LO2 : ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กระตือรือร้นและขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
2) เคารพในกฎระเบียบของสังคม
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3) กตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์ สุจริต และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
4) ประยุกต์วิธีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ตระหนัก สานึกและแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยด้านการ
แต่งกาย การตรงต่อเวลา และเคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม
2) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการทากิจกรรม
3) สอดแทรกสาระและกิ จ กรรมที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความ
ตระหนักและฝึกการใช้เหตุผลด้านคุณธรรมจริยธรรม
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งการมีกิริยามารยาทที่ดี
งาม ความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม โดย
ใช้กรณีศึกษา และการอภิปรายร่วมกัน
6) เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์หรือผู้นาทางศาสนา ชุมชน
มาส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษา ตระหนัก สานึกและแสดงออกซึ่ง
ความเป็นไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8) ผู้สอนประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและ
นอกห้องเรียน
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และครบถ้วน
2) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านมารยาท การแต่ง
กาย
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การ
ไม่คัดลอกงานผู้อื่น
5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความมีน้าใจความช่วยเหลื อ
และการรู้คุณ
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6) ประเมินจากผลการเข้า ร่ว มกิจ กรรมและปฏิ บัติ งานได้ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
7) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
ผู้อื่นและสังคม
8) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
2.1.2 ความรู้
GE-LO3 : มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์กว้างไกลเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองผู้อื่นสังคมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในตนเอง สั ง คม และเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
2) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3) มีความรู้ในการเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปของสังคมไทย สังคมโลกและ
สามารถปรับตัวเองและดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4) มีความรู้ในหน้าที่และมีบทบาทของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
5) สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิสัยทัศน์
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สอนโดยการบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ
2) การสอนผ่าน e-Learning
3) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาด้ ว ยตนเองและจาก
ประสบการณ์
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้
อย่างแท้จริง
5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้
6) จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้
7) จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ
8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษา
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9) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและกิจกรรมกลุ่ม
10) จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ
2) ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล
4) ประเมินการต่อยอดความรู้จากกิจกรรมที่กาหนด
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
GE-LO4 : มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
GE-LO5 : มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้ของตนเองและ
ส่วนรวม
2) สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและประยุก ต์ใช้
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างเป็นระบบ
4) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5) สามารถคิดแบบองค์รวม
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายงานที่ให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียน
2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวม
5) ให้ฝึกทักษะการวางแผนจากการทากิจกรรมกลุ่ม
6) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์และต่อยอด
ความรู้
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7) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุปสาระความรู้แนวคิดและข้อคิดจากจัดการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกสถานที่ และจากผู้มีประสบการณ์ตรง
8) ให้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม และแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ
2) ประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ และการต่อยอดความรู้
3) ประเมินจากชิ้นงานและผลการดาเนินการ
4) ประเมินจากวิธีการและทักษะในแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้
5) ประเมินจากพฤติ กรรมการแสดงออกทางปัญ ญาของผู้ เรี ย นตั้ ง แต่
ขั้นตอนการสังเกต การตั้งคาถามการสืบค้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า
6) ประเมิ น จากการน าเสนอรายงานผลการวิเ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ
ประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง
7) ประเมินจากการนาเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เพิ่ มเติม ตามหัวข้อที่
ผู้สอนกาหนด
8) ประเมินความสาเร็จของโครงการตามที่ได้วางแผนไว้
9) ประเมินจากการสรุปผล/ประยุกต์ใช้/วิเคราะห์ /สังเคราะห์ ความรู้
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
GE-LO6 : มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่ มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
2.1.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มีบุคลิกภาพที่ดี
2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นา ผู้ตามที่ดี และสามารถทางานเป็นทีม
3) มีจิตอาสาและมีสานึกสาธารณะ
4) ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เคารพและเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น
5) เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดให้มีการทากิจกรรมกลุ่มโดยมีการหมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้ตาม
ในฐานะสมาชิกกลุ่ม
2) กาหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม
3) ก าหนดกิ จ กรรมที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นแสดงออกซึ่ ง การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์
บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา และผู้ตามที่เหมาะสม
4) จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นกล้ า แสดงออก แสดงความคิ ด เห็ น
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและเสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย
5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเคารพและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
และยอมรับความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าผู้ ต ามที่ ดี แ ละความ
รับผิดชอบ
3) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกลุ่มเพื่อน
4) ประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่ได้รั บประโยชน์จากการจัดกิจกรรมจิต
อาสาและสานึกสาธารณะ
5) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งการปรับตัว จากการเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันในสังคม
6) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกซึ่งความเป็นพลเมืองดี
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GE-LO7 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
GE-LO8 : ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล รวบรวมคัด
กรอง วิเคราะห์ อย่างรู้เท่าทัน
2) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สถิติพื้นฐานต่อการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3) มี ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟั ง การอ่ า น การเขี ย นทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา และจัดทาพร้อม
นาเสนองานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
เพื่อรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ได้ส ารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการและให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อดิจิทัล
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนให้ ผู้ เ รีย นได้ แ สดงออกถึ ง ทั ก ษะการ
สื่อสาร การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6) ให้ ผู้ เรียนจัดทาและนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างเหมาะสม
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การสอบปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การสอบปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษา
3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
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4) ประเมินจากการเลือกใช้สื่อและแสดงออกผ่านสื่อที่เหมาะสม
5) ประเมินพัฒนาการทักษะทางการสื่อสาร
6) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข และกลุ่มวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาเอก)
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์
2) มีระเบียบวินัย
3) มีจิตสานึกและการปฏิบัติในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
4) เคารพสิทธิและความคิดของผู้อื่น
5) มีจิตสาธารณะ
6) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาควรเป็นแบบอย่างที่ดี
2) อาจารย์ผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนการ
สอน
3) ก าหนดให้ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย การเข้าชั้นเรียน และการปฏิบัติตัวในห้องเรียน
4) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ทาดี ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่ง
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน
2) ประเมินจากการมีวิ นัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม
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3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ ที่ไม่มีการทุจริตในการสอบ และ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มี ค วามรู้ ใ นหลั ก การและทฤษฎี ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ/หรื อ
คณิตศาสตร์และ/หรือ การสาธารณสุข
2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
5) สามารถระบุกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อ
ยอดในองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) มี ก ารบรรยายเนื้ อ หาหลั ก ของแต่ ล ะวิ ช า และแนะน าให้ ผู้ เ รี ย น
ทาการค้นคว้าหรือทาความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง
3) การสอนควรเน้ น การได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในเชิ ง
วิเคราะห์ และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ
4) มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้ เรียนมีการฝึ กฝนทักษะการค้นคว้ าหา
ความรู้ คิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2) รายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3) การนาเสนอแบบบรรยายในชั้นเรียน
4) การแก้โจทย์ปัญหา เช่น การถาม-ตอบในชั้นเรียน
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ/หรือสาธารณสุข
ศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4) มีความสามารถในการวางแผนการทางาน จัดระบบงานและบริหาร
จัดการเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในงานที่รับผิดชอบ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การทารายงานกรณีศึกษา
2) ฝึกทักษะการวางแผนจากการทากิจกรรมกลุ่ม
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดจากการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
4) การมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบโดยทาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึก แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
6) จั ดการเรียนรู้ด้ว ยประสบการณ์ ตรง เช่น ฝึ กปฏิบัติด้ว ยการแสดง
บทบาทสมมุติ การศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมิ นตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิ บั ติ ของนั กศึ กษา เช่ น
ประเมินจากการนาเสนอผลงานรายงานผลโครงการวิจัย ผลการประเมินจากสถานประกอบการ
2) ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบการสอบปากเปล่าหรือการสอบปฏิบัติ
3) ประเมินด้ว ยการสั งเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้ เ รียน ตั้งแต่ขั้น
สังเกตการตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
92

93
4) ประเมินด้ว ยการนาเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และ
ประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ที่นาเสนอในชั้น
เรียน
5) ประเมินด้วยการใช้สถานการณ์จาลองหรือกรณีศึกษา ให้ผู้เรียนฝึก
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิก ที่
ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมร่วมกัน การทางานเป็นกลุ่ม โดยมี
การหมุนเวียนการเป็นผู้นา ผู้ตาม
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกั บบุคคลภายนอก เช่น การประสานงานกับบุคคลภายนอก การสัมภาษณ์
บุคคลอื่น
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในฐานะผู้นา
และผู้ตามที่ดใี นการทางานเป็นกลุ่ม
2) ประเมินจากความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนของผลงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายที่ทาร่วมกัน
3) ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สร้าง
เครื่องมือให้ผู้เรียนประเมินผลตนเองและประเมินกลุ่มเพื่อน
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผลการแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาเพื่ อ สื่ อ สารความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามีการจัดการข้อมูล ทางสถิติ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และมีการนาเสนอโดยใช้รูปแบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบเหมาะสมและให้ความสาคัญกับการอ้างอิง
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากความสามารถในการจัดการข้อมูล ทางหลักสถิติและการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
2) ประเมิ นจากความสามารถในการน าเสนอการตอบค าถาม และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง )
คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

กลุ่มภาษา
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
GELA102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
GELA103 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การ
กลุ่มมนุษยศาสตร์
GEHU101 ความงดงามของชีวิต
GEHU102 ปรัชญา ศาสนาและ
พุทธทาสศึกษา
กลุ่มสังคมศาสตร์
GESO101 พลวัตสังคมไทยและ
สังคมโลก
GESO102 วิถีชีวิตกับสังคม

1.2

1.3

1.4



ความรู้
1.5

2.1

2.2

2.3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4
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คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1.2

1.3 1.4 1.5

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
GESC101 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
  
และการศึกษาค้นคว้า
GESC102 การพัฒนาการคิด
 
GESC103 สิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต



ความรู้
2.1

2.2

2.3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ( หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง )
1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
SCHC001 เคมีทั่วไป
SCHC002 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป
SPHC001 ฟิสิกส์ทั่วไป
SPHC002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
SPHC003 ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข

SMAC001 คณิตศาสตร์ 1
SBIC001 ชีววิทยาทั่วไป
SBIC002 ปฏิบัติการชีววิทยา
ทั่วไป
SHP0101 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยามนุษย์
SHP0102 การสาธารณสุข
แบบองค์รวม
SHP0103 จุลชีววิทยา
สาธารณสุข

1.1

1.2

1.3

⚫





⚫

⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫








⚫





⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1.4

2.1

2.2



⚫









⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫






⚫

⚫



⚫





1.5

2.ความรู้
1.6



2.3

3.ทักษะทางปัญญา
2.4

2.5

3.3

3.4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

3.1

3.2



⚫



⚫ 

⚫ 



⚫



 ⚫ 

⚫ 

⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫




⚫







 ⚫

⚫



⚫



⚫



 

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫ 

⚫   ⚫

⚫



⚫

⚫



⚫ 

⚫   ⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫ 

⚫   ⚫






⚫


3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2

4.3

⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫

4.4

5.2






5.3

5.4


 ⚫
 ⚫
 ⚫


97

98

1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

SHP0104 ปรสิตวิทยา
สาธารณสุข
SHP0105 ชีวเคมีสาธารณสุข
SHP0106 พยาธิวิทยา
สาธารณสุข
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
SHP0201 ระบาดวิทยา
SHP0202 ชีวสถิติ
สาธารณสุข
SHP0203 โรคติดต่อและโรค
ไม่ตดิ ต่อ
SHP0204 การปฐมพยาบาล
SHP0205 พฤติกรรมสุขภาพ
และการสุขศึกษา
SHP0206 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
SHP0207 การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม

1.1

1.2

1.3

1.4

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

1.5

2.ความรู้
1.6

2.1

2.2

2.3

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

3.ทักษะทางปัญญา



⚫

⚫



⚫ 

⚫   ⚫

⚫



⚫

⚫



⚫ 

⚫   ⚫

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫ 

⚫   ⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ 

⚫   ⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫ 

⚫   ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫   ⚫









⚫

3.5

5.1

3.3

⚫

3.4

4.1

3.2

⚫

2.5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1



2.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫ 

⚫   ⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫ 

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫   ⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫   ⚫

⚫  ⚫

98

99

1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

SHP0208 การวางแผนงาน
และบริหารโครงการ
⚫
สาธารณสุข
SHP0209 กฎหมาย
สาธารณสุขและจริยธรรม
⚫
วิชาชีพ
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SHC0401 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณ ⚫
สุขชุมชน
SHC0402 การฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพสาธารณสุข
⚫
ชุมชน
SOH0401 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาอาชีวอนามัยและความ ⚫
ปลอดภัย
SOH0402 สหกิจศึกษาอาชีว
⚫
อนามัยและความปลอดภัย

1.2

1.3

⚫

1.4

1.5

2.ความรู้
1.6

2.1

2.2





3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.3

5.4





⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ 

⚫

⚫  



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ 

⚫

⚫  

⚫

⚫

    ⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫







⚫

⚫

⚫



⚫

⚫







⚫

⚫

⚫







⚫

 ⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

    ⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

    ⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫

99

100

1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

⚫

⚫

2.ความรู้
1.6

3.ทักษะทางปัญญา
3.4

3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫   ⚫   ⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ 

⚫ 







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫   ⚫   ⚫

⚫

⚫  ⚫



⚫

⚫







⚫

⚫

⚫ 

⚫   ⚫

⚫

⚫  ⚫





⚫



⚫

⚫  ⚫

⚫   ⚫







⚫

⚫

⚫   ⚫ 

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
S H C 0 3 0 1 ก า ร บ า บั ด โ ร ค
⚫
เบื้องต้น

SHC0302 เภสัชวิทยา
สาธารณสุข
SHC0303 โภชนาการชุมชน
SHC0304 การวิ นิ จ ฉั ย และ
พัฒนาสุขภาพชุมชน
SH C 030 5 กา ร วิ จั ย ทา ง
สาธารณสุขชุมชน
SHC0306 สุขภาพจิตชุมชน
SHC0307 การดู แ ลสุ ข ภาพ
อนามัยที่บ้าน
S H C 0 3 0 8 สั ม ม น า
สาธารณสุขชุมชน
SHC0309 การดูแลอนามัยใน
ช่องปาก

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫





⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫











⚫



⚫

⚫

⚫ 

⚫ 

⚫

⚫
⚫



⚫

⚫

⚫  ⚫

100

101

1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

SHC0310 การแพทย์
ทางเลือก
SHC0311 ภูมิคุ้มกันวิทยา
และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
SHC0312 เพศศึกษาและ
อนามัยครอบครัว
SHC0313 ระบบสารสนเทศ
สาธารณสุข
SHC0314 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
SHC0315 การให้คาปรึกษา
ทางโภชนาการ
SHC0316 สุขภาพผู้บริโภค
SHC0317 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
S H C 0 3 1 8 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพ
SHC0319 หลั ก การควบคุม
โรค

1.1

1.2

1.3

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1.4

1.5

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา
3.5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

5.2

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫   ⚫  ⚫

⚫

⚫  ⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫

⚫  ⚫





⚫

⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫





⚫

⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫



⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫







⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫

⚫









⚫

⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫  ⚫

⚫

⚫









⚫

⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫ 

⚫

3.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2

4.3

4.4

5.3

5.4

 ⚫   ⚫
⚫

⚫  ⚫

⚫ 

 ⚫



⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫



⚫

⚫



⚫



101

102

1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

SHC0320 สังคมวิทยา
สาธารณสุข
SHC0321 การคุ้มครอง
ผู้บริโภคทางสาธารณสุข
SHC0322 การประเมิน
โครงการ

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา
3.4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫   ⚫  ⚫  ⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫   ⚫  ⚫  ⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫ 

⚫





⚫



⚫   

⚫

3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

⚫

⚫

4.2

⚫

4.3

⚫

4.4

5.2

5.3

5.4

⚫

⚫

⚫  ⚫

 ⚫

⚫

⚫



⚫

 ⚫

⚫

⚫



 ⚫

⚫   ⚫  ⚫

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
SOH0301 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

SOH0302 โรคจากการ
ประกอบอาชีพและการ
ควบคุม
SOH0303 การยศาสตร์และ
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และการทางาน
SOH0304 อาชีวเวชศาสตร์
ขั้นมูลฐาน
SOH0305 หลักการ
วิศวกรรมสาหรับงานด้าน

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫








⚫

⚫



⚫ 

⚫

⚫



⚫

102

103

1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
SOH0306 สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
SOH0307 กระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมและ
อันตราย
SOH0308 การวิจัยทางอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
SOH0309 การเก็บตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ทางด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
SOH0310 การประเมินความ
เสี่ยงทางอาชีวอนามัย
SOH0311 การระบายอากาศ
ในงานอุตสาหกรรม
SOH0312 สัมมนาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย

1.1

1.2

1.3

1.4

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1.5



2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.4

5.1

 ⚫

⚫

⚫



⚫   

⚫

⚫



⚫  ⚫

⚫

3.ทักษะทางปัญญา

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

⚫

⚫





⚫

⚫





2.5

3.1

3.2

3.3

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



3.4

3.5

4.2

4.3

5.3

5.4





⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫   ⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫

 ⚫

⚫   ⚫  ⚫



⚫



⚫





⚫

⚫

⚫



 ⚫

 



⚫







⚫

⚫



⚫



⚫


⚫


⚫

⚫

  ⚫


⚫  ⚫

5.2



⚫   ⚫   ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

103

104

1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

SOH0313 การบริหารงาน
ด้านอาชีวอนามัย
SOH0314 จิตวิทยา
อุตสาหกรรม
SOH0315 ความปลอดภัยใน
การทางาน
SOH0316 การส่งเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ
SOH0317 ความปลอดภัย
จากสารเคมีในงาน
อุตสาหกรรม
SOH0318 การป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัย
SOH0319 การควบคุมมลพิษ
ในงานอุตสาหกรรม
SOH0320 วิศวกรรมการ
ควบคุมมลพิษอากาศ

1.1

1.2

1.3

1.4

⚫

⚫





⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



1.6





2.1

2.2

2.3

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫
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3.ทักษะทางปัญญา






⚫

1.5

2.ความรู้





⚫

3.3

3.4

3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.4

5.1

⚫

⚫

4.2

⚫   


⚫

⚫

⚫ 
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 ⚫
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⚫

4.3
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⚫
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1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

SOH0321 กฎหมายและ
มาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
SOH0322 การบริหารความ
สูญเสียและการเพิ่มผลผลิต

1.1

1.2

1.3

1.4

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1.5



2.ความรู้
1.6

3.ทักษะทางปัญญา

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

⚫









⚫

⚫

⚫







⚫



3.3

3.4

3.5

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

   ⚫

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

⚫   ⚫

⚫

⚫   ⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2552 (ภาคผนวก ก)

พ.ศ.

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.2.1 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคี ยงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนหรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่
กรณีและทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่นหรือเทียบเคียงกับตาราหรือบทความ
ทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัย และมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.2.2 มีการทวนสอบในระดับรายวิชาโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการ ทวนสอบของ
หลักสูตร ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสม
ของการให้คะแนนในกระดาษคาตอบ และการให้ระดับคะแนน
2.2.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของ
สาขาวิชาหรือคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นักศึกษาทราบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2552 (ภาคผนวก ก)

พ.ศ.
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลั กสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่ อ ให้
คาแนะนาต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้ อาจารย์ ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกั นคุณภาพ
การศึกษาที่คณะต้องดาเนินการและส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติโดยการประชุมชี้แจงและจัดให้มี
อาจารย์พี่เลี้ยงในการให้คาแนะนา
1.3 สาหรับอาจารย์พิเศษมีการแนะนาให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข องหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอนพร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตรคือหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไปและหลักสูตรการวัด และประเมินผลซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนการสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของ
ผู้เรียนการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนการใช้และผลิตสื่อการสอนโดยต้องอบรมอย่าง
น้อยปีละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ เช่น
ความรู้เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก โภชนาการชุมชน โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เป็นต้น
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริ ห ารจั ดการ หลั กสู ตรมีจานวนอาจารย์ และคุ ณสมบั ติ อาจารย์ประจาหลั ก สู ต ร/
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารประจาคณะและคณบดีเป็นผู้กากับ
ดูแลและคอยให้คาแนะนา กาหนดนโยบายปฏิบัติ
1.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตรร่ว มกับคณะกรรมการประจาหลั กสูตร ดาเนินการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4 ปี โดยมีอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวม
ข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.3 หลั กสู ตรมีร ะบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปี
การศึ ก ษา และน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง ให้ ด ารงไว้ ซึ่ ง มาตรฐานหลั ก สู ต รของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษา
แห่ งชาติ (TQF) ซึ่งครอบคลุ มผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบด้ว ย 1) เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
2) เป็นผู้มีความรู้ตามวิชาชีพ 3) มีทักษะทางปัญญา 4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการติดตามการมีงานทาของบัณฑิต และทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิต โดยจัดส่ งให้ ส ถานประกอบการณ์ทาการประเมินผู้ ใช้บัณฑิ ต และ
รวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
1) หลักสูตร ดาเนินการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึ กษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 และ 2.5
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2) ในกรณีที่หลักสูตรฯ ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาขาวิชาจะจัดให้มี
การประชุมร่วมกัน ของอาจารย์ป ระจาหลั กสูตร เพื่อดาเนินการกาหนดจานวนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเฉพาะของแต่ละปีการศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรฯ ได้กาหนดให้นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ทุกคนต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา เช่น เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรับ
ฟังข้อแนะนาในด้านต่าง ๆ และการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสาหรับนักศึกษา
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอยให้คาปรึกษาทางด้าน
วิชาการและด้านอื่น ๆ สาหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกกลุ่มเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านจะ
ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีจนจบการศึกษา
3) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ทันต่อ
สถานการณ์ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ
4) ในกรณีที่นักศึกษามีข้อร้องเรียนต่าง ๆ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอตรวจสอบคะแนนและผลการประเมินในแต่
ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
4. อาจารย์
4.1 การบริหารอาจารย์
1) อาจารย์ ป ระจ าหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิ เคราะห์แผน
อัตรากาลัง จาแนกตามวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเพื่อแสดงให้เห็นถึงอาจารย์ที่ต้อง
สรรหาในแต่ละปีตามกระบวนการที่กาหนด วางแผนอัตราทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ โดยการรับ
สมัครอาจารย์เพิ่มเติม หรือเตรียมแผนรองรับด้านภาระงานให้กับอาจารย์ที่กลับมาจากการศึกษาต่อ
โดยกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2) การรับสมัครอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
เบื้องต้นอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับโทขึ้นไปในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ กรรมการประจาหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพื่อสรรหา
อาจารย์พิเศษจากภายนอกที่มีประสบการณ์ตรง มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีวุฒิการศึกษาขั้น
ต่าปริญญาโท และเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
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4.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องมีคุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมถึงมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
2) มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาต่อ และ/หรือ การทาผลงานทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรฯ ได้มีการบริหารจัดการหลักสู ตรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย ก้าวทันองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุ ข โดยได้วางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรได้วางระบบโดยจัดอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาที่เปิดสอนให้เป็นไป
ตามประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
- อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
- จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าด้วยตัวเอง
- หลักสูตรได้กาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย
เพื่อให้มีโอกาสการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกหลักสูตรเพื่อกระตุ้นความใฝ่รู้ของนักศึกษา
- ในรายวิช าที่เกี่ย วข้ อ งกั บการฝึ กปฏิ บัติ การในชุ ม ชน ทางหลั กสู ตรได้มี ก ารจั ด ท า
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณสุขอาเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานที่ และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนัก ศึกษาและจัดทาแผนการเรียนส่ง
ให้กับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดทาตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรส่งคาอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานาไปเป็นข้อมูลสาหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3
และ มคอ.4 พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
4) หลักสูตรมีกลไกกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
โดยให้หลักสูตรติดตามและตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร เพื่อ
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พิจารณาดูความสอดคล้องตามคาอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่กับ
นักศึกษา
5) หลักสูตรติดตามและตรวจสอบประเมินผลการเรียนในรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร และรวบรวมสรุปผลการประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา รายงาน
ในที่ป ระชุม หลั กสู ตรพิจ ารณาร่ วมกันกับ อาจารย์ผู้ส อนและอาจารย์ประจาหลักสู ตรเพื่อกาหนด
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป
6) อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่รับผิดชอบติดตามกากับผลการจัดการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพตามข้อกาหนดของหลักสูตรและเป็ นไปตามประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1) มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ประกอบด้วย หนังสือ ตารา วารสาร
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข รวมถึ ง
ทรัพยากรสารนิเทศ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบสืบค้น
ทางเว็บไซด์ และฐานข้อมูลออนไลน์
2) ในด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน จะใช้สถานที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคารศูนย์บูรณาการ และอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อีกทั้งทางหลักสูตรได้มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับสาธารณสุขอาเภอและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานที่ และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
3) นอกจากนั้น ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้ส อนจะมี การ
สารวจและประชุมร่วมกันเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณาความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพิ่มเติมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และร่วมพิจารณาการจัดลาดับความจาเป็นในการ
ดาเนินการเสนอของบประมาณสาหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ
4) ในกรณีเสนอของบประมาณจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางสาขาวิชารวบรวม เสนอขอ
งบประมาณ โดยดาเนินการจัดทาร่างคาของบประมาณประจาปีส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ สาหรับ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ และการปรับปรุงอาคารสถานที่
5) ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่
ละปีการศึกษา ประเมินผลจากอาจารย์และนักศึกษา รวบรวมผล วิเคราะห์ สรุปและนาไปปรับปรุง
ทุกภาคการศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1
2
3
4
5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ     
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ     
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
3.มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
    
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนิ น การของประสบการณ์ภ าคสนาม
    
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุ ด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
    
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย     
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ    
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีที่
1

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ

คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คน ได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย 
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปีสุดท้าย/บั ณ ฑิต
ใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
จานวนตัวบ่งชี้ทตี่ ้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
8

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่
2
3
4

ปีที่
5
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
2. มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้ า นกระบวนการน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง สามารถท าได้ โ ดยรวบรวมปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรั บ ปรุ งและกาหนดให้ ประธานหลั กสู ตรและทีมผู้ สอนในแต่ล ะรายวิช านาไป
ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาได้โดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 สังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินการให้เป็นไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 ในแต่ ล ะปี โ ดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
......................................
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเห็นสมควรให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดั บปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรไม่ต่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัย
หมวด ๑
การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา
ข้อ ๕ การรับเข้าเป็นนักศึกษา
กาหนดการและวิธีการรับเข้ าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
การศึกษา
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
๖.๑ ระดับปริญญาตรี (๔ ปี และ ๕ ปี)
๖.๑.๑ ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

117

118
๖.๑.๒ มีความประพฤติดี
๖.๑.๓ มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖.๒ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๖.๒.๑ ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า
๖.๒.๒ มีความประพฤติดี
๖.๒.๓ มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
๗.๑ ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลายและอาจมี
ภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลายอีก ๑ ภาคการศึกษาก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่ า ๑๕
สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
๗.๒ การศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต โดยหนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่าการบรรยายหรือการอภิปรายสัปดาห์
ละ ๑ คาบเรียน ต่อหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่ากับการปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๒-๓ คาบเรียนต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ
๗.๓ การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบัติการ ให้ใช้เวลาสอน อภิปรายหรือปฏิบัติการไม่น้อย
กว่า ๕๐ นาที ต่อ ๑ คาบเรียน
ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียน
๘.๑ กาหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๘.๒ การลงทะเบี ยนเรียน จะต้ อ งได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ ที่ป รึก ษาและเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
๘.๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่
ละภาคการศึกษาปกติ ถ้าภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไม่นับหน่วยกิต วิชาแก้ E หรือเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
ส าเร็ จ การศึ ก ษา ลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น ๒๕ หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ ภาคฤดู ร้ อ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ
๑๒ หน่วยกิตหรือ ๔ รายวิชา ถ้าภาคการศึกษาใดมีรายวิชาไม่นับหน่วยกิต วิชาแก้ E หรือภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
สาเร็จการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต สาหรับภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการกาหนด
๘.๔ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกเหนือจากนี้
จะต้องเสียค่าปรับกรณีลงทะเบียนเรียนช้า ทั้งนี้จะต้องดาเนินการลงทะเบียนเรียนให้ เสร็จสิ้นในวันสุดท้ายของการ
ประกาศให้ลงทะเบียนเรียน
๘.๕ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบี ยนเรียน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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๘.๖ กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้วแต่ภายหลัง
ตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
๘.๗ ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องขอลงพัก
การศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยจะต้องชาระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็ น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ที่ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาหากประสงค์ จ ะขอกลั บ คื น สภาพนั ก ศึ ก ษาใหม่ จะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าบารุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ค้างชาระ
๘.๘ การลงทะเบียนเรียนซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วหรือรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอน
แล้ว ให้ถือการลงทะเบียนเรียนหรือยกเว้นหรือการเทียบโอนครั้งแรกเป็นเกณฑ์
ข้อ ๙ การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีลาดับรายวิชา
๙.๑ การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาทั้งนี้ กรณีการ
ขอเพิ่มรายวิชาเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีลาดับรายวิ ชา ให้ลงทะเบียนเรียนตามลาดับรายวิชา
นอกจากนี้ให้เป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑๐.๑ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับจ่ายเงินใน
การจัดการศึกษา
๑๐.๒ นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวิธี ขั้นตอนและวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด การยกเว้นไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับจ่ายเงินใน
การจัดการศึกษา
หมวด ๓
ระเบียบการศึกษา
ข้อ ๑๑ ระเบียบการเรียน การสอบ
๑๑.๑ ระเบียบการเรียน
๑๑.๑.๑ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพัก
การศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา
๑๑.๑.๒ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชานั้น ถ้าเวลาเรียนต่ากว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่า ร้อย
ละ ๖๐ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
๑๑.๒ ประเภทการลงทะเบียนเรียน
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๑๑.๒.๑ การลงทะเบี ย นเรี ย นประเภท Credit (C) เป็ น การลงทะเบี ย นรายวิ ช าตาม
หลักสูตร จะมีผลการเรียนตามข้อ ๑๒.๑ และนาผลการเรียนมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๑.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (Au) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ จะไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๓ การสอบ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ การสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการ
สอบปลายภาคการศึ ก ษา กรณี ก ารสอบปลายภาคการศึ ก ษา ต้ อ งด าเนิ น การตามระบบการสอบกลางของ
มหาวิทยาลัย
๑๑.๔ ระเบียบการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๑.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กาหนดโดยมีเหตุผลความ
จาเป็น ต้องยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยพร้อมเสนอข้อมูลและหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยจัดให้มี
การสอบ รายวิชานั้นและให้สอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสอบตามปกติของรายวิชานั้น ทั้งนี้ การอนุญาต
ให้สอบให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่ม หาวิทยาลัยแต่งตั้ง หากพ้นกาหนดถือว่าขาดสอบ ทั้งนี้ กรณีที่มีความ
จาเป็นต้องสอบเกิน ๓๐ วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
๑๑.๖ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตก (ได้ E) ในรายวิชานั้นหรือทุกรายวิชาในภาค
การศึกษานั้นและถือว่าผิดวินัยนักศึกษาที่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ผลการเรียน
ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น ๒ ระบบ ดังนี้
๑๒.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
ดีพอใช้
๒.๕
C
พอใช้
๒.๐
D+
อ่อน
๑.๕
D
อ่อนมาก
๑.๐
E
ตก
๐.๐
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่า สอบได้ต้องไม่ต่า
กว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชา
เลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิ ชาอื่นได้ ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมด
สภาพการเป็นนักศึกษา
๑๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดการประเมิน ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
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ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผา่ น
F (Fail)
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่ม ตามข้อกาหนด
เฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้รับผลการประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้
๑๒.๓ สัญลักษณ์ มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วย
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้นก่อนกาหนด
สอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางาน
ไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาทางานไม่เสร็จสิ้นหรือไม่สอบกรณีขาดสอบให้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทางานไม่เสร็จให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ถ้าไม่สอบภายในภาคการศึกษาถัดไป
ให้ปรับผลการเรียนเป็น “E”
(๓) กรณีนักศึกษาไม่ดาเนินการแก้ “I” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป (ก่อนสอบ
ปลายภาคการศึกษา) ให้งานทะเบียนปรับผลการเรียนเป็น “E”
๑๒.๔ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้ผลการประเมินเป็น “P”
๑๒.๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้า
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนเรียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิต เพื่อพิจารณาวิชา
เรียนครบตามหลักสูตรทีก่ าลังศึกษา
๑๒.๖ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
๑๒.๖.๑ กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้า
เพื่อใช้เป็นตัวหาร
๑๒.๖.๒ กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วหรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกเท่านั้น
๑๒.๗ มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ ให้แก่นักศึกษา
หากนักศึกษาค้างชาระหนี้สินภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยรับทราบถึงแม้จะได้ประกาศผลการ
เรียนไปแล้วก็ตาม
ข้อ ๑๓ การเรียนภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน
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ข้อ ๑๔ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๑๔.๑ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต ร ถ้ า ผู้ ใ ด
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามหลักสูตรนั้น
๑๔.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนและปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัยทุกประการ หากฝ่าฝืนผู้ควบคุมซึ่งเป็นอาจารย์หรือบุคคลภายนอกอาจพิจารณาส่งตัวกลับและให้ถือว่า
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นไม่สมบูรณ์
ข้อ ๑๕ การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๕.๑ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีเจ้าสังกัด เดิมและคณบดีของคณะที่
นักศึกษาขอย้ายเข้า
๑๕.๒ ได้เรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ
ยกเว้นนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ข้อ ๑๖ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน
การโอนผลการเรียน หมายถึง การนาหน่วยกิตและระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจาก
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
การยกเว้นรายวิชาเรียน หมายถึง การนาหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้
หมายรวมถึงการนาหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้วและหรือการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่าย
เทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้น
อีก
ข้อ ๑๗ รายวิชาที่จะนามาโอนผลการเรียนหรือ ยกเว้นรายวิชาเรียนต้องสอบได้หรือเคยศึกษาฝึกอบรม
หรือมีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสาเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษา
สุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษาฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์
ข้อ ๑๘ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ ผู้ ที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย มาแล้ว แต่ ยั งไม่ ส าเร็จ การศึ ก ษาและไม่ มีส ภาพการเป็น
นักศึกษาแล้ว กลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี
๑๘.๒ ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลั กสูตร
มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ
๑๘.๓ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๙ เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
๑๙.๑ ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องมีสภาพเป็ นนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาตามโครงการอื่น
ของมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ ผู้ ข อโอนผลการเรี ย นต้ อ งไม่ เ คยถู ก สั่ ง ให้ พ้ น จากสภาพนั ก ศึ ก ษา ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
๑๙.๓ การโอนผลการเรียนต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วโดยไม่
จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
ข้อ ๒๐ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นรายวิชาเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
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๒๐.๑
๒๐.๒

ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ เคยศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น เข้ า มาศึ ก ษาใน

มหาวิทยาลัย
๒๐.๓ ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
๒๐.๔ ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณ์การทางาน
ข้อ ๒๑ เงื่อนไขการยกเว้นรายวิชาเรียน
๒๑.๑ ต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C
๒๑.๒ การขอยกเว้นรายวิชาเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางาน ให้มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการ
เรียนและแจ้งกาหนดวิธีการประเมินให้สภาวิชาการทราบ
๒๑.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอีก
สาขาวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่นาเงื่อนไข ข้อ ๑๗ และ ข้อ
๒๑.๑ มาพิจารณา
๒๑.๔ จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน ๒ ใน ๓ สาหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของหน่วยกิตรวมขั้นต่า ซึ่งกาหนดไว้ในสาขาวิชาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้อง
มีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๒๑.๕ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร “P” ใน
ช่องระดับคะแนน สาหรับผู้ได้รับยกเว้นการเรียนตามข้อ ๒๑.๓ ให้นับหน่วยกิต หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ ๒๒ ผู้ที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษา
แรกของการเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๓ การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนให้
มหาวิทยาลัยถือเกณฑ์ดังนี้
๒๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา
๒๓.๒ ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ให้นับจานวน หน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา
๒๓.๓ การโอนผลการเรียนตามข้อ ๑๘.๑ ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษาและมีผล
การเรียนและการโอนผลการเรียนตามข้อ ๑๘.๒ และ ๑๘.๓ ให้นับจานวนภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
ข้อ ๒๔ การโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลั ยอนุมัติ
การโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียน
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น
รายวิชาเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๗ การลาพักการศึกษา
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การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๒๗.๑ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่มีเหตุจาเป็นจะต้องลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น จะกระทาได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์และให้ถือเป็นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา
๒๗.๒ การขอลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้ยื่นคาร้อง
ขอลาพักการศึกษาและชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จนถึงวันก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
ในการขอลาพักการศึกษาจะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอลาพักการศึกษาตามขั้นตอน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและจะลาพักการศึกษาได้คราวละ ๑ ภาคการศึกษา
อนึ่งนักศึกษาจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษา ยกเว้นผู้ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนแล้ว
ข้อ ๒๘ การยกเลิกรายวิชาเรียน
๒๘.๑ การยกเลิกรายวิชาเรียน ให้ทาได้หลังจากพ้นกาหนดการเพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน
แล้วและจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์และการยกเลิก
รายวิชาเรียนไม่สามารถถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนได้
๒๘.๒ รายวิชาเรียนที่ยกเลิกจะไม่นับหน่วยกิตและหากไม่ใช่รายวิชาบังคับ นักศึกษาไม่
จาเป็นต้องเรียนซ้า แต่จะบันทึกในใบรายงานผลการเรียน
๒๘.๓ การยกเลิกรายวิชาเรียนต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ
ข้อ ๒๙ การลาออก
การลาออกจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๓๐.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๓๐.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, ที่ ๑๖, ที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
๓๐.๓ ลงทะเบียนรายวิชาครบตามเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
๓๐.๔ มีสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติครบ ๘ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และครบ ๑๖ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๒๐
ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๑.๒ และ ๓๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ หรือมีสภาพเป็นนักศึกษา ครบ ๖ ปีการศึกษากรณี
เรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๗ หรือมีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๑๒ ปีการศึกษา กรณี
เรียนหลักสูตร ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๙ หรือมี สภาพเป็นนักศึกษา ครบ ๑๕ ปีการศึกษา กรณีเรียน
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หลักสูตร ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
๓๐.๕ ไม่ผา่ นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒
ข้อ ๓๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี
๓๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามเกณฑ์ขั้นต่าของหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
๓๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓๑.๔ มีเวลาเรียนตามระยะเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๓๒ เมื่อนัก ศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง
๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๓๐.๔
ข้อ ๓๓ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓๓.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐
และ/หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ และ/หรือได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๓๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ F ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
๓๓.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือตามแผนการเรียน
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสาหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับหลักสูตร ๕ ปี
ทั้งนี้ การได้รับเกียรตินิยมไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน จะต้องมีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา
หรือตามแผนการเรียนสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร ๔ ปี
และไม่เกิน ๑๗ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร ๕ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หรือ 145 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Community Health ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Public Health
ชื่อปริญญา/สาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชื่อปริญญา/สาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาวิชาเอก
ไม่มี

สาขาวิชาเอก
1) วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
2) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงสร้างหลักสูตร
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
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• หมวดวิชาเฉพาะ 100 หรือ 109 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ 55 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 16 หน่วยกิต
- กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1) สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 32 หน่วยกิต
2) สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
1) สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 34 หน่วยกิต
2) สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอก
1) สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 34 หน่วยกิต
บังคับ 22 หน่วยกิต
เลือก 12 หน่วยกิต
2) สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 หน่วยกิต
บังคับ 33 หน่วยกิต
เลือก 12 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
SBI0101
SBIC001
ปรับชื่อวิชา รหัสวิชาและคาอธิบาย
ชีววิทยา 1
ชีววิทยาทั่วไป
รายวิชา
Biology 1
General Biology
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หลัก ชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต ก าเนิดสิ่งมีชีวิ ต สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเม
สมบัติของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศและ
และการเจริญเติบโต การจาแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายและการ
จัดระบบของสิ่งมีชีวิต
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SBI0I02
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1
1(0-3-2)
ปฏิบัติก ารเรื่องคุณ สมบัติของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก
วิตามิน วีดีโอกาเนิดสิ่งมีชีวิต การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์
เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจาแนกประเภท
สิ่งมีชีวิต
SCH1101
เคมี 1
Chemistry 1
3(3-0-6)
หลักเคมีเบื้องต้น มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและพันธะ
เคมีเบื้องต้น สมบัติต่าง ๆ ของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย กรด
เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม
SCH1106
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
1(0-3-2)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติก าร
เคมี การจัดสารเคมี เกรดของสารและการใช้สารเคมี ความปลอดภัย ใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง เทคนิคการ

SBIC002
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
1(0-3-1)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีของ
สิ่งมีชีวิต เซลล์และการแบ่งเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบ
นิเวศและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
SCHC001
เคมีทั่วไป
General Chemistry
3(3-0-6)
หลักเคมีเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ พั นธะเคมีเบื้อ งต้ น
ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย กรด-เบส สมดุลเคมี
จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
SCHC001
เคมีทั่วไป
General Chemistry
1(0-3-1)
การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การทดลองที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป

ปรับชื่อวิชา รหัสวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา รหัสวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา รหัสวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา

129
1

130

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
แยกของผสม เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องต้น สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของสาร
SPH0101
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3(3-0-6)
การวัดความแม่นยาและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย ปริมาณสเกลาร์และ
เวกเตอร์ ตาแหน่ง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิ ว ตัน
งาน กาลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุ่น
ของวัตถุ กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน หลักการ
เบื้ อ งต้ น ทางอุ ณ หพลศาสตร์ การขยายตั ว การเปลี่ ย นสถานะ และการ
ถ่ายเทความร้อน
SPH0102
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
1(0-3-2)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1 ประกอบด้วย ปฏิบัติการเกี่ยวกับเลข
นัย สาคัญ กราฟและสมการ การวัดและความผิดพลาด การตกอย่างเสรี
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวราบ การ
เคลื่อนที่เป็นวงกลม การชนใน 2 มิติ สมดุลของแรง ฮาร์มอนิกอย่างง่ าย
เพนดูลัมอย่างง่าย โมเมนต์ความเฉื่อย
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SPHC001
ปรับชื่อวิชา รหัสวิชาและคาอธิบาย
ฟิสิกส์ทั่วไป
รายวิชา
General Physics
3(3-0-6)
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในกฎและหลักการต่างๆ ทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย
การวัด และความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย กราฟและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กราฟ ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่
ของวั ต ถุ แ ละกฎการเคลื่ อ นที่ ของนิ ว ตั น งานและพลั ง งาน กฎการอนุ รักษ์
พลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่น
SPHC002
ปรับชื่อวิชา รหัสวิชาและคาอธิบาย
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
รายวิชา
General Physics Laboratory
1(0-3-1)
ปฏิ บั ติ ก ารทดลอง เพื่ อ ตรวจสอบกฎและหลั ก การในรายวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ทั่ ว ไป
ประกอบด้วย การวัดและความผิดพลาดในการวัด กราฟและสมการ สมดุลแรง
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
เพนดูลัมอย่างง่าย โมเมนต์ของความเฉื่อย และคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
SPHC003
ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข

รายวิชาใหม่
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Physics for Public Health
3(2-2-5)
การวัดความแม่นยาและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย ปริมาณสเกลาร์ และ
เวกเตอร์ ตาแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน
ก าลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่น
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวัดและความผิดพลาด การ
ตกอย่ า งเสรี การเคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจกไทล์ การเคลื่ อ นที่ แ บบเส้ น ตรงใน
แนวราบ การเคลื่อนที่เป็นวงกลม การชนใน 2 มิติ สมดุลของแรง ฮาร์มอนิก
อย่างง่าย เพนดูลัมอย่างง่าย โมเมนต์ความเฉื่อย และการถ่ายเทความร้อน
SMA0101
แคลคูลัส 1
Calculus 1
3(3-0-6)
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีช คณิตและฟังก์ชัน
อดิศัย การประยุก ต์อนุพันธ์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์ ปฏิย านุพันธ์ ปริพันธ์ไ ม่
จากัดเขต การหาปริพันธ์โดยการเปลี่ยนตัวแปร ปริพันธ์จากัดเขต ทฤษฎีบท
หลักมูลแคลคูลัส รูปแบบยังไม่กาหนด หลักเกณฑ์โลปีตาลและการประยุกต์
ในการหาลิมิต

ยกเลิกรายวิชา

SMAC001
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
3(3-0-6)

รายวิชาใหม่
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ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์และการ
ประยุ ก ต์ ผลต่ า งเชิ ง อนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั น ธ์ ทั้ ง นี้ แ ต่ ล ะหั ว ข้ อ ให้ ก าหนด
สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับศาสตร์นั้นๆ
SHP0101
กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
Human Anatomy and Physiology
3(2-2-5)
ความหมายและความสาคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้น
และคาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์แ ละสรีรศาสตร์ โครงสร้างรูปร่าง ลักษณะ
ตาแหน่ง และหน้าที่ของร่างกาย ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและ
น้าเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และ
การรักษาสมดุลของของเหลว กรดด่างและอุณหภูมิของร่างกาย

SHC0101
กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 1
Human Anatomy and Physiology 1
2(1-2-3)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้
เบื้องต้นและคาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์ โครงสร้าง รูปร่าง
ลักษณะ ตาแหน่ง และหน้าที่ของร่างกาย ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ
และระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ
SHC0102
กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 2
Human Anatomy and Physiology 2
2(1-2-3)
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ของร่ า งกายมนุ ษ ย์ ต่ อเนื่ อ งจากวิ ชากายวิ ภาคและ
สรีรวิทยา 1 โดยศึกษาต่อเนื่องในระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต
และน้าเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ ท่ อ ระบบ
สืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย
SHC0103
SHP0102
การสาธารณสุขเบื้องต้น
การสาธารณสุขแบบองค์รวม
Introduction to Public Health
Holistic Community Health

หมายเหตุ

ยุ บ รวมรายวิ ช า กายวิ ภ าคและ
สรีรวิทยามนุษย์ 1 และ 2 เป็นหนึ่ง
รายวิชา และปรับรหัสวิชาและจานวน
หน่วยกิต

เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิ ช า และยุ บ รวมกั บ รายวิ ช า
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2(2-0-4)
แนวคิด ปรัชญา ประวัติและความสาคัญของงานสาธารณสุข บทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทย ระบบการแพทย์
ปัจ จุบันและการแพทย์ทางเลือก นโยบายการแก้ ปัญหาสาธารณสุ ข ของ
กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติและนวัตกรรม
สาธารณสุข ผสมผสานการแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3(3-0-6)
แนวคิ ด และหลั ก การของสาธารณสุ ข แบบองค์ ร วม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม และปั ญ ญาหรื อ จิ ต และวิ ญ ญาณกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ความสาคัญของงานสาธารณสุขแบบองค์รวม ระบบการสาธารณสุขในประเทศ
ไทย ระบบสุขภาพที่พึงปรารถนา การปฏิรูประบบสุขภาพ นโยบายด้านสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพ ความเสมอภาคในการบริการ
สุขภาพ การประยุกต์งานสาธารณสุขแบบองค์ในการดูแลสุภาพ
SHC0104
SHP0103
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
Microbiology for Public Health
Microbiology for Public Health
2(1-2-3)
3(2-2-5)
ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่มี ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาและเชื้ อ จุ ล ชี พ แบคที เ รี ย วิ ท ยาที่ มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค การติดต่อและแพร่กระจาย การควบคุม รายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของ
ป้ อ งกั น การระบาดของเชื้ อ โรค วิ ท ยาภู มิ คุ้ ม กั น และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร แบคทีเรีย การจาแนกแบคทีเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต อาหารเลี้ยง
ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์
เชื้ อ และการเพาะเลี้ ย งจุ ลิ น ทรี ย์ การเกิ ด โรค การติ ด ต่ อ และแพร่ กระจาย
รวมถึงการควบคุมป้องกันแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ เชื้อไวรัส
โปรโตซัว เห็ด สาหร่าย ราและยีสต์ รวมถึงจุลชีววิทยาประยุกต์ในด้านต่าง ๆ
การฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา การใช้
กล้องจุลทรรศน์และการเตรียมสไลด์เชื้อแบคทีเรีย การย้อมแกรมแบคทีเรีย
การแยกเชื้อแบคทีเรียให้บริสุทธิ์และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย
SHC0105
SHP0104
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
Parasitology for Public Health
Parasitology for Public Health

หมายเหตุ
เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ปรั บ รหั ส
วิชา และจานวนหน่วยกิต

ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับรหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
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2(1-2-3)
ชนิด รูปร่าง ลักษณะ วงจรชีวิต คุณสมบัติและสรีรวิทยาของปรสิตที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับคน การเกิดโรคระบาดวิทยา
การควบคุมและการป้องกันปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย
และฝึกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่สาคัญในภูมิภาค
SHC0106
ชีวเคมีสาธารณสุข
Biochemistry for Public Health
2(1-2-3)
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ คุ ณ สมบั ติ และกระบวนการเมตาบอลิ ซึ ม ของสารชีว
โมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลิอิก
กลไกการทางานของเอนไซม์และฮอร์โมน ชีววิทยาโมเลกุล ปฏิบัติการการ
เตรียมบัฟเฟอร์ การทดสอบทางชีวเคมีและวิเคราะห์ปริมาณสารชีวโมเลกุล

3(2-2-5)
ชนิด รูปร่างลัก ษณะ วงจรชีวิต และสรีรวิทยาของปรสิ ต ที่ มีผ ลต่อ สุ ข ภาพ
อนามัย ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับคน การเกิดโรค ระบาดวิทยา การ
ควบคุมและการป้องกันปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และฝึก
ปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่สาคัญในภูมิภาค
SHP0105
ชีวเคมีสาธารณสุข
Biochemistry for Public Health
3(2-2-5)
ศึ ก ษาโครงสร้ า ง หน้ า ที่ แ ละกระบวนการเมตาบอลิ ซึ ม ของสารชี ว โมเลกุล
ประกอบด้วย กรดนิวคลิอิก เอนไซม์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
วิตามิน ฝึกปฏิบัติการทางชี วเคมีสาธารณสุขและการวิเคราะห์ปริมาณสารชีว
โมเลกุล
SHP0106
พยาธิวิทยาสาธารณสุข
Pathology for Public Health
3(2-2-5)
การตายและการปรั บ ตั ว ของเซลล์ เ มื่ อ ได้ รั บ ภยั น ตราย การอั ก เสบ ความ
ผิดปกติจ ากภูมิคุ้มกั น โรคติดเชื้อ กลไกการเกิ ดและผลของเนื้องอก พยาธิ
สภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและสารอาหาร ความผิดปกติจากกระบวนการเม
ตาบอลิซึม และพัฒนาการที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติการพยาธิวิทยาสาธารณสุข
SHP0202
ชีวสถิติสาธารณสุข

SHC0107
ชีวสถิติสาธารณสุข

หมายเหตุ

ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชา

รายวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
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Biostatistics for Public Health
2(1-2-3)
ความหมายและความสาคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพ ตารางชีพ ที่สาคัญ
ในงานสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ
ทางสถิติ การวิเคราะห์และแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจง
ตัวอย่าง การนาเสนอข้อมูลและการนาข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข
SHC0201
พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา
Health Education and Health Behavior
3(2-2-5)
องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและนาหลักการ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และฝึ ก ทั ก ษะตาม
กระบวนการทางสุขศึกษา การจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน ชุมชน และ
สถานบริก ารสาธารณสุข ผลิตสื่อทางสุขศึก ษา เพื่อให้เกิ ดผลในการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
SHC0202
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
Community Health Development
3(2-2-5)
การประยุกต์กลยุทธ์ทางการสาธารณสุขมูลฐานในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
และแนวคิดด้านการพัฒนาตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ ง ชาติ
และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แนวคิดทางมนุษยวิทยาทางการแพทย์ใน
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หมายเหตุ

Biostatistics for Public Health
3(2-3-5)
ความหมายและความสาคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพ ตารางชีพ ที่สาคัญใน
งานสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติ การ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และการนาข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข
SHP0205
ปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา
Health Education and Health Behavior
3(1-4-4)
แนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นจิ ต วิ ท ยา พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ แ ละพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
องค์ ป ระกอบและปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักด้านสุขศึกษา การผลิตสื่อ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางสุ ข ศึ ก ษา การเขี ย นแผนสุ ข ศึ ก ษาและการ
ประเมินการดาเนินงานสุขศึกษา ฝึกทักษะตามกระบวนการด้านสุขศึกษาใน
ชุมชน สถานศึกษา และสถานบริการสาธารณสุข
SHC0304
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบาย
การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน
รายวิชา
Community Health Diagnosis and Development
3(1-4-4)
ความหมาย แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน
กระบวนการในการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน การศึ ก ษาชุ ม ชน การจั ด ท าเวที
ประชาคมทางด้านสุขภาพ การจัดโครงการทางสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญ หา
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การศึก ษาชุมชน การพัฒนาเพื่อสนองความจาเป็ นพื้ น ฐานโดยประยุ ก ต์
หลักการทางสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสร้างสรรค์บริการชุมชนขั้นพื้นฐานด้าน
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
SHC0203
เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว
Sex Education and Family Health
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของงานอนามัยครอบครัว บทบาท
และหน้าที่ของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูอบรมเด็กในแต่ละวัย ครอบครัว สัมพันธ์
การวางแผนครอบครัว การวางแผนชีวิต การดูแลและรักษาสุขภาพสมาชิก
ในครอบครั ว ความรู้ เ รื่ อ งเพศ การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการทางเพศ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การเลือกคู่ครอง ชีวิตครอบครัว ความผิดปกติ
ทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SHC0204
การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
3(2-2-5)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการของการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการ
และสภาวะสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป็น
ปัญหา การจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนส่งเสริมสุขภาพ ที่เหมาะสมกับเพศและ
วัย นโยบายการส่งเสริมสุข ภาพของกระทรวงสาธารณสุข และองค์ก าร
อนามัยโลก
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รวมทั้งการประเมินผล เพื่อสร้างสรรค์บริการชุมชนขั้นพื้นฐานทางด้านสุขภาพ
อนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างสมเหตุ สมผล
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน
SHC0312
ปรับรหัสวิชา
เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว
Sex Education and Family Health
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของงานอนามัยครอบครัว บทบาท และ
หน้าที่ของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูอบรมเด็กในแต่ละวัย ครอบครัวสัมพันธ์ การ
วางแผนครอบครั ว การวางแผนชีวิต การดูแลและรักษาสุขภาพสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ความรู้ เ รื่ อ งเพศ การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการทางเพศ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การเลือกคู่ครอง ชีวิตครอบครัว ความผิดปกติทาง
เพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SHC0318
ปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา
การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
3(2-3-5)
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการของการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ
และสภาวะสุ ข ภาพของบุ ค คลวั ย ต่ า ง ๆ นโยบายการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
กระทรวงสาธารณสุ ข และองค์ ก ารอนามั ย โลก การสั ง เกตและประเมิ น
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมกั บ เพศและวั ย ฝึก ทั ก ษะการส่ง เสริ มสุ ขภาพในชุ ม ชน
สถานศึกษา และสถานบริการสาธารณสุข
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SHC0205
โภชนศาสตร์
Nutrition
2(2-0-4)
ความหมาย ความสาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร
ความต้องการอาหารและการจัดอาหารตามหลักโภชนาการในคนปกติ วัย
ต่าง ๆ โภชนบาบัด การถนอมอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน
ปั ญ หา สาเหตุ แ ละผลกระทบของปั ญ หาโภชนาการ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่
เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น นโยบายและแผนงานโภชนาตามแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขแห่งชาติ
SHC0206
ชีวิตและครอบครัว
Life and Family
2(2-0-4)
จิตวิทยาพื้นฐานด้านพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาการแต่ละช่วงชีวิต ทักษะชีวิต
และการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การปรับตัวให้มี
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม การสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ สุขวิทยาทางเพศ
การวางแผนครอบครัว และการจัดการครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง
SHC0207
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Training
2(1-2-3)
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SHC0303
ปรับรหัสวิชาชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต
โภชนาการชุมชน
และคาอธิบายรายวิชา
Community Nutrition
3(2-3-5)
ความหมาย ความส าคั ญ ของโภชนาการ หน้ า ที่ การย่ อ ยและการดู ด ซึ ม
สารอาหาร โภชนาการตามช่วงวัย หลักโภชนบาบัด หลักการประเมินภาวะ
โภชนาการในชุมชน ปัญหาโภชนาการในชุมชน แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโภชนาการในชุมชน ฝึกทักษะการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินภาวะทาง
โภชนาการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโภชนาการในชุมชน
ยกเลิกรายวิชา

SHC0317
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Training
3(2-3-5)

ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และ
คาอธิบายรายวิชา
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ความหมายและความสาคัญของหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก าร ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย รูปแบบ วิธีการออกกาลัง
กีฬา การนาหลักวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสมรรถภาพทาง กายและการสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกาย เทคนิ ค และวิ ธี ก ารทด สอบ
กาย
สมรรถภาพทางกาย การแปลผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพของ
ร่ า งกาย การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ทดสอบสมรรถภาพทางกายในงาน
สาธารณสุข
SHC0301
SHP0207
ปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
Environmental Sanitation
Environmental Sanitation
3(2-2-5)
3(2-3-5)
ความหมาย ความสาคั ญ และขอบข่ายของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มี หลักการ แนวคิด และความสาคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้า
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในภาวะปัจจุบัน สะอาด การจัดการน้าเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษ
มาตรการ ข้ อ ก าหนด และวิ ธี ก ารในการควบคุ ม ป้ อ งกั น ปรั บ ปรุ ง ด้านอากาศ เสีย งและแรงสั่นสะเทือน ผลกระทบของมลพิษด้านต่าง ๆ ต่อ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อสุขภาพ สุขภาพอนามัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอื่นในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น
การฝึกทักษะและเทคนิคการสารวจ ตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสถาน สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลโรงเรียน การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค
ประกอบการ (ร้านอาหาร ตลาด แผงลอย ฯลฯ) ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในภาพรวม
SHC0302
SHP0206
ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
Occupational Health and Safety
Occupational Health and Safety
2(1-2-3)
3(2-3-5)
ความหมายและความส าคั ญ ของอาชี ว อนามั ย ปั ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ศึกษาความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
เกิ ดขึ้นเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัย อันเกิ ดจากการประกอบ ท างาน อั น ตรายจากการประกอบอาชี พ ปั ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อาชี พ หลั ก ทั่ ว ไปในการควบคุ ม การป้ อ งกั น โรคจากการประกอบอาชีพ เนื่องมาจากการประกอบอาชีพ อุบัติภั ยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลัก
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ความปลอดภั ย ในการท างาน การใช้ อุ ป กรณ์ป้ อ งกั น อัน ตราย ต่ า ง ๆ ที่ ทั่วไปในการควบคุมการป้องกั นโรคจากการประกอบอาชีพ การใช้อุปกรณ์
เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ องค์กรและกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับงานด้าน ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล องค์กรและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอ
อาชีวอนามัย
นามัย ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทางาน
SHC0303
ยกเลิกรายวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
Environmental Management and Pollution Control
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
แ ละ มลภ าวะ ที่ มี ต่ อ สุ ข ภ าพอนามั ย
มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ ซึ่งรวมถึงการ
จัดการจัดการมูลฝอย การกาจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล และการจัดการในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
SHC0304
ยกเลิกรายวิชา
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Control Technology
3(3-0-6)
เทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการควบคุ ม มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เทคโนโลยีในการควบคุมและกาจัดมลพิษแต่ละประเภท ได้แก่ มลพิษทาง
น้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มู ลฝอยและสิ่ง
ปฏิ กู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการการควบคุ ม มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทย ค่ า
มาตรฐานคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม การติดตามและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
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SHC0305
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3(3-0-6)
แนวคิ ด เรื่ อ งระบบนิ เ วศ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของไทย การ
ประเมิ น ผลกระทบของโครงการที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
วิเคราะห์และการเขียนรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
SHC0306
นโยบายสาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Public Policy
2(2-0-4)
ความหมายของนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะแนวคิด
แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การประเมิน
สิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment :
SEA)
SHC0307
การจัดการภัยพิบัติ
Disaster Prevention and Mitigation
2(1-2-3)
แนวคิด หลักการและแนวทางในการจัดการอุบัติภัยและสาธารณภัย การ
วางแผนการดาเนินการรับสถานการณ์ การควบคุมป้องกัน การดาเนินงาน
และประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิดและหลัง
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เกิดสาธารณภัยชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และ
แนวทางในการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย
SHC0401
ระบาดวิทยา
Epidemiology
3(2-2-5)
แนวคิด ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้เกิดโรค โฮสต์และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของการ
เกิดโรค ลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา ดัชนีอนามัย การวัดการป่วย
และการตายการวัดความเสี่ยงของการเกิดโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาด
วิ ท ยา การทดลองคลิ นิ ก และการทดลองสนาม แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ การเฝ้าระวังโรค และการเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา การสืบสวนสอบสวนการระบาดของโรค ระบาดวิทยา
และการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาและการป้องกันสา
ธารณภัย
SHC0402
ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
Immunology and Immunization
2(1-2-3)
กลไกและประเภทของภูมิคุ้มกัน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ การเกิดภูมิแพ้
และภูมิไวเกิ น ปฏิกิริยาทางซีรั่มวิทยา ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเ รีย
ไวรัส เชื้อรา และปรสิต ความหมายและประเภทของวัคซีน การให้วัคซีน
ปฏิกิริยาของวัคซีนต่อร่างกาย การวางแผนการให้วัคซีน
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SHP0201
ปรับรหัสวิชา หน่วยกิต และคาอธิบาย
ระบาดวิทยา
รายวิชา
Epidemiology
3(2-3-5)
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา การวัดทาง
ระบาดวิทยา วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของโรคและการกระจาย
ของโรค การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสืบสวนสอบสวนทางระบาดวิทยา
การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยชุมชน ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยา
ในการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดวิทยาและการป้องกัน
สาธารณภัย
และการประยุกต์ทางระบาดวิทยา ฝึกทักษะการนาวิธีการทางวิทยาการระบาด
เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน

SHC0311
ปรับรหัสวิชา หน่วยกิต และคาอธิบาย
ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
รายวิชา
Immunology and Immunization
3(3-0-6)
เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องและประเภทของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและ
โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยา
ระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี วิทยาภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดแดง ภาวะภูมิไว
เกินและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการ
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ติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต การสร้างเสริ มภูมิคุ้มกันโรค การให้
วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุ ข ทฤษฎีการ
เตรียมการและให้บริการวัคซีน และการประมาณวัคซีนเพื่อให้บริการและการ
จัดทาทะเบียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน
SHC0403
SHP0203
ปรับรหัสวิชา หน่วยกิต และคาอธิบาย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
รายวิชา
Communicable Diseases and Non-Communicable Diseases
Communicable Diseases and Non-Communicable Diseases
2(2-0-4)
3(2-3-5)
ธรรมชาติ ข องโรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ ลั ก ษณะชุ ม ชน สั ง คมและ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ธรรมชาติของโรค ลักษณะ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคตามพระราชบัญญัติ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรค ลักษณะอาการ หลักการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ พยาธิสภาพ การวินิจฉัยตามกลุ่มอาการและอาการแสดง ของโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคจากอาหารและน้า โรคของระบบทางเดินหายใจ โรค
หลักการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล โรคที่ เ กี่ ย วกั บ มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม โรคที่ เ กิ ด จาก
อุตสาหกรรม โรคติดต่อจากการสัมผัส โรคติดต่อที่นาโดยแมลงและสัตว์ มะเร็ง
และโรคไม่ติดต่อทั่วไป กลุ่มโรคทางพันธุกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ความ
ดันโลหิตสูง โรคทางสมองและระบบประสาท โรคทางระบบต่อมไร้ท่อและ
โรคเบาหวาน การบาดเจ็บ และโรคทางออร์โธปิดิกส์ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้า และโรคตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ กรณีศึกษาการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการควบคุ มและ
ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชน
SHC0404
ยกเลิกรายวิชา
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Health Impact Assessment
3(2-2-5)
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หลักการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพ วิธี
การศึกษา วิธีการวิเคราะห์ และการเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับ
สุขภาพ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและการ
ประเมินโครงการ แนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพทางด้าน
คุณภาพชีวิต ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านโครงสร้าง
ประชากร การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน มาตรฐานเกณฑ์ แ ละดั ช นี ชี้ วั ด ทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์กรด้านสิ่ง แวดล้อม การกาหนดนโยบาย และ
การจัดทาแผนปฏิบัติการในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
SHC0405
การยศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Ergonomic for Health
2(1-2-3)
ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมในการทางาน การจัดสภาพการ
ทางาน อิริยาบถ ท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับการทางาน เพื่อสุขภาพและ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
SHC0501
เภสัชวิทยาสาธารณสุข
Pharmacology for Public health
2(1-2-3)
ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา หลักการพื้นฐานทางเภสัชพลศาสตร์และเภสัช
จลนศาสตร์ การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์และผลของยาต่อร่างกาย
อันตรายจากการใช้ยา อาการข้างเคียงและข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขต
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ยกเลิกรายวิชา

SHC0302
ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และ
เภสัชวิทยาสาธารณสุข
คาอธิบายรายวิชา
Pharmacology for Public health
3(2-3-5)
ความรู้ ทั่ ว ไปทางเภสั ช วิ ท ยา หลั ก การพื้ น ฐานเภสั ช พลศาสตร์ แ ละเภสั ช
จลนศาสตร์ การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์แ ละผลของยาต่อร่ า งกาย
อันตรายจากการใช้ยา อาการข้างเคียงและข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขตที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด บัญ ชียาหลักแห่งชาติ และยาสามัญประจาบ้าน
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ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจาบ้าน
รวมทั้งปฏิบัติการตรวจหาสารปนเปื้อนในยา
SHC0502
การแพทย์ทางเลือก
Alternative Traditional Medicine
3(2-2-5)
ประวัติและความสาคัญการแพทย์ท างเลื อก การแพทย์แผนไทย ทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคและการเจ็บป่วยด้วย
การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทยและการประยุกต์ใช้ หลักการรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก การฝึก ทัก ษะการให้บริก ารทาง
การแพทย์แผนไทย หลัก การนวด การใช้สมุนไพรด้วยวิ ธีต่ าง ๆ การอบ
ประคบด้วยสมุนไพร การปรุงยาตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย
SHC0503
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
Primary Medical Care
3(3-0-6)
วิธีการซักประวัติและการตรวจร่างกาย การคัดกรอง หลักการวินิจฉัยแยก
โรคจากกลุ่มอาการ อาการแสดงที่สาคัญของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย ตามขอบเขตที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
SHC0504
ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
Primary Medical Care Practice
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ฝึกทักษะการนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาของสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาสุขภาพชุมชน
SHC0310
ปรับรหัสวิชา คาอธิบายรายวิชา และ
การแพทย์ทางเลือก
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Alternative Medicine
3(2-3-5)
ประวั ติ แ ละความส าคั ญ การแพทย์ ท างเลื อ ก การแพทย์ แ ผนไทย ทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย หลักการรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก
เช่น ดนตรีบาบัด ศิลปะบาบัด สุคนธบาบัด โภชนบาบัด ผึ้งบาบัด แมลงบาบัด
เอนไซม์บาบัด และธาตุเจ้าเรือน การใช้ยาสมุนไพร การประคบด้วยสมุนไพร
ฝึกทักษะการประยุกต์ใช้การแพทย์ทางเลือกในชีวิตประจาวัน
SHC0301
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบาย
การบาบัดโรคเบื้องต้น
ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ห น่ ว ย กิ ต ชั่ ว โ ม ง
Primary Medical Care
ปฏิบตั ิการ
3(2-3-5)
ทฤษฎีเกี่ ย วกั บวิธีก ารซัก ประวั ติ การตรวจร่างกาย การคัดกรอง หลักการ
วินิจฉัยแยกโรคจากกลุ่มอาการ อาการแสดงที่สาคัญของโรคติดเชื้อและโรคไร้
เชื้อ การบาบัดโรคเบื้องต้น การพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย ฝึกทักษะการซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย
ยกเลิกรายวิชา
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1(0-3-2)
การฝึกทักษะและเทคนิคการให้บริการการรักษาพยาบาล ตามหลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาการรักษาพยาบาล
SHC0505
การปฐมพยาบาล
First Aid
3(2-2-5)
ความหมาย ความสาคัญของการปฐมพยาบาล หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นใน
สถานการณ์หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน เทคนิคการกู้ชีพ การพยาบาลเบื้องต้นการ
ส่งต่อผู้ป่วย

SHC0507
การแพทย์พื้นบ้าน
Traditional Medicine
2(2-0-4)
ประวัติการแพทย์พื้นบ้านซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นภูมิ
ปัญญาในการดูแลและบาบัดรักษาโรค ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้คน
ในชุมชน ที่ผ่าน การลองผิดลองถูก มีการคิดค้น พัฒนา สั่งสม และถ่ายทอด
กันมาหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่สังคม
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SHP0204
ปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา
การปฐมพยาบาล
First Aid
3(2-3-5)
หลักการเบื้อ งต้นของการปฐมพยาบาล การวัดและแปลผลสัญญาณชีพ การ
ประเมินอาการผู้ป่วยขั้นต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม ชัก หมดสติ การ
ปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย การปฐมพยาบาลเมื่อมีสัตว์มี
พิษและสัตว์กั ด การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การเคลื่อนย้า ยและส่งต่อ
ผูป้ ่วย การปฐมพยาบาลผู้ที่กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกหักและข้อเคลื่อน การตก
เลือด การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีไข้ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้า การปฐม
พยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล แผลไหม้ น้าร้อนลวก การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับ
สารพิษ
ยกเลิกรายวิชา
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วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ วิธีการวินิจฉัยโรค การเรียกชื่อโรค การ
รักษาโรค และความเชื่อต่าง ๆ เช่น การแพทย์และสมุนไพรภาคใต้ เป็น
ต้น
SHC0508
การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
Home Health Care
2(1-2-3)
ความหมาย แนวคิด ความสาคัญ และประโยชน์ของการดาเนินงาน Home
health care บริการสาธารณสุขพื้นฐาน บริการแบบองค์รวม หลักการดูแล
ตนเองด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และการฝึก ปฏิบั ติ ที ม สุ ข ภาพและระบบการ
ทางานระบบเครือข่ายบริการ ลักษณะบริการ ภาวะฉุกเฉินและภาวะปกติ
ความแตกต่างระหว่าง Home health care และ Home visitวิธีดาเนินงาน
เป้าหมายการดาเนินงาน คู่มือครอบครัว เวชระเบียนประจาบ้าน
SHC0509
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation
2(1-2-3)
ความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยภายหลัง
การเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ ศึกษาถึงกิจกรรมกลุ่ม
การบาบัดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด หรือ
กาจัดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากความเจ็บป่วย
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SHC0307
ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และ
การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
คาอธิบายรายวิชา
Home Health Care
3(1-4-4)
ความหมาย แนวคิด และความสาคัญของการดาเนินงานดูแลสุขภาพอนามัยที่
บ้ า น บริ ก ารสาธารณสุ ข พื้ น ฐาน การบริ ก ารสุ ข ภาพอนามั ย ที่ บ้ า น ระบบ
เครือข่ายการดูแลสุขภาพอนามัย ที่บ้าน ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพอนามัย ที่
บ้าน

SHC0314
ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
คาอธิบายรายวิชา
Rehabilitation
3(2-3-5)
หลักการบาบัดทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การประเมินและการบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยตาม
พยาธิสภาพการเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ การปฏิบัติตัว
และวิธีใช้กายอุปกรณ์ การเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มบาบัดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การให้
คาแนะนาปรึกษา การฟังดนตรี การทากายภาพบาบัด การนวด ตลอดจนการ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว บทบาทแพทย์
ทางเลือกในการผสมผสานเพื่อการรักษาฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
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SHC0601
การวางแผนงานและการบริหารโครงการสาธารณสุข
Planning and Project Administration in Public Health
3(2-2-5)
กระบวนการวางแผนงานด้า นสาธารณสุข การเขียนโครงการสาธารณสุข
แผนพัฒนาสาธารณสุขของชาติและโครงการบริหารสาธารณสุขที่สาคัญ
ตลอดจนโครงการสาธารณสุขมูลฐานโครงการจัดการบริการสาธารณสุขทั้ง
ในเขตเมื อ งและส่ ว นภู มิ ภ าคโครงการฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข และการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ การคั ด เลื อ กผู้ จั ด การโครงการ
องค์ก ารสาหรับโครงการ การวางแผนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การจัดทา
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารบุคคล การกากับดูแล และ
ระบบข้อมูลข่ า วสารเพื่อ การบริ หารโครงการ การควบคุ ม การประเมิ น
โครงการ การตรวจสอบ และการยุติโครงการ
SHC0602
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ
Public Health Law and Ethics
3(3-0-6)
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายทั่ ว ไป และความส าคั ญ ของกฎหมาย
สาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และคุ้มครองบริโภค กฎหมายด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
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ผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม บทบาทหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งต่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยครอบครัวและชุมชน ฝึกทักษะเบื้องต้นทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
SHP0208
ปรับรหัสวิชา จานวนหน่วยกิต และง
การวางแผนงานและบริหารโครงการสาธารณสุข
คาอธิบายรายวิชา
Planning and Project Administration in Public Health
3(1-4-4)
หลั ก การ แนวคิ ด ของการวางแผนและบริ ห ารโครงการ แผนยุ ท ธศาสตร์
สาธารณสุขระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น กระบวนการและ
เทคนิคการจัดทาแผนกลยุทธ์ ฝึกทักษะการจัดทาแผนกลยุทธ์ การวางแผนงาน
สาธารณสุขระดับปฏิบัติก าร การเขียนโครงการด้านสาธารณสุขชุมชน การ
บริหารโครงการ การประเมินโครงการ การรายงานโครงการ

SHP0209
ปรับรหัสวิชา
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ
Public Health Law and Ethics
3(2-2-5)
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายทั่ ว ไป และความส าคั ญ ของกฎหมาย
สาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
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พระราชบัญญัติอาหารและยา พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ และ
กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการและการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ตลอดจน แนวคิดเกี่ ย วกั บจริยธรรมทางวิชาชีพ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
ทางวิชาชีพด้านสุขภาพ

พระราชบัญญัติอาหารและยา พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ และ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการบังคับใช้กฎหมาย
ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและวิชาชีพ การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพด้าน
สุ ข ภาพ ฝึ ก ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาและจริ ย ธรรมทางด้ า น
สาธารณสุขโดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง
SHC0603
SHC0313
ปรับหน่วยกิต และคาอธิบายรายวิชา
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
Public Health Information System
Public Health Information System
2(1-2-3)
3(2-3-5)
แนวคิด และความหมายของระบบสารสนเทศสาธารณสุข การนาแนวคิดเชิง ศึ ก ษาความหมายและแนวคิ ด ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การงาน
ระบบเพื่อการจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อ สาธารณสุข การนาแนวคิดเชิงระบบมาประมวลผลการจัดการข้อมูลข่าวสาร
การบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนการนาระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการ เพื่ อ พั ฒ นางานสาธารณสุ ข การจั ด องค์ ก รเพื่ อ บริ ห ารระบบสารสนเทศ
บริหารและบริการสาธารณสุข
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
SHC0604
ยกเลิกรายวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
2(2-0-4)
ความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์อุปทานทางด้านสาธารณสุข
ของประชาชน การเปลี่ ย นแปลงและการเติ บ โตทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ การลงทุนด้านสุขภาพอนามัยของรัฐทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟู ผลกระทบของความเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิ จ ต่ อ ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ การ
วางแผนสาธารณสุข การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทางสาธารณสุข
ของภาครัฐ และการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
SHC0605
สังคมวิทยาสาธารณสุข
Public Health Sociology
3(3-0-6)
ความหมาย โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม กลไกการจัดระเบียบของ
สังคม กระบวนการสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ สถานการณ์ทางสังคม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาสาธารณสุขและ
ลักษณะการให้บริการสาธารณสุข ปัญหาในการรับบริก ารของประชาชน
ความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
SHC0606
การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
Health Consumer Protection
3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา
เครื่องสาอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ การเฝ้าระวังและ
ระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบคุณ ภาพและ
ความปลอดภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขในอนาคต
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SHC0320
ปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา
สังคมวิทยาสาธารณสุข
Public Health Sociology
3(3-0-6)
บริบททางสังคมกับสุขภาพ รูปแบบสังคมกับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนความ
เจ็บป่วย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแบบแผนความเจ็บป่วย การพัฒนาแนวคิด
ทางสังคมวิทยาในด้านสุขภาพ การใช้สังคมวิทยาในการทาความเข้าใจปัญหา
สุขภาพ การวิจัยทางสังคมวิทยาด้านสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
SHC0321
ปรับรหัสวิชา
การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
Health Consumer Protection
3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา
เครื่องสาอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ การเฝ้าระวังและ
ระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภั ย เบื้ อ งต้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แนวโน้ ม ในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
สาธารณสุขในอนาคต
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SHC0607
การประเมินโครงการ
Project Evaluation
2(2-0-4)
ประวัติและความสาคัญของการประเมิ นโครงการ ทฤษฎี การประเมิน และ
ทฤษฎีการประเมินโครงการ แบบจาลองการประเมินโครงการแบบแผนการ
ประเมิ น โครงการและการประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก การและเครื่ อ งมื อ วั ด ใน
กระบวนการประเมินโครงการการวิเคราะห์ผล การเขียนเค้าโครงและการ
เขียนรายงานการประเมินโครงการ การเขียนรายงาน การประเมิ นโครงการ
การนาผลการประเมินไปใช้ แนวคิดในการประยุก ต์แ ละผสมผสานแบบ
แผนการประเมิน
SHC0701
การวิจัยทางสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
3(2-2-5)
ความหมาย ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การ
วางแผนการวิจัย การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
เขีย นโครงร่างการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็ บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้อง
SHC0702
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
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SHC0322
ปรับรหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
การประเมินโครงการ
Project Evaluation
3(2-3-5)
ประวัติและความสาคัญของการประเมินโครงการ ทฤษฎี การประเมิน และ
ทฤษฎีการประเมินโครงการ แบบจาลองการประเมินโครงการ แบบแผนการ
ประเมินโครงการและการประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือวัดในกระบวนการ
ประเมินโครงการการวิเคราะห์ผล การเขียนเค้าโครงและการเขียนรายงานการ
ประเมินโครงการ การนาผลการประเมินไปใช้ แนวคิดในการประยุกต์ และ
ผสมผสานแบบแผนการประเมิน
SHC0305
ปรับรหัสวิชาชื่อวิชา และคาอธิบาย
การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
รายวิชา
Research Methodology in Community Health
3(1-4-4)
ประเภทของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียน
โครงร่างการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขีย น
รายงานการวิจัยที่ถูกต้อง ดาเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางสาธารณสุ ขตาม
ความสนใจและความถนั ด ของผู้ เ รี ย นภายใต้ ก ารควบคุ ม และแนะน าของ
อาจารย์
ยกเลิกรายวิชา
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Special Problem for Public Health
2(1-2-3)
ศึกษาปัญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุขที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาสุขภาพ หรือการฟื้นฟูสุขภาพ ตาม
ความสนใจ และความถนัดของผู้เรีย นภายใต้ก ารควบคุมและแนะน าของ
อาจารย์
SHC0703
สัมมนาสาธารณสุข
Public Health Seminar
2(1-2-3)
การนาประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์สาธารณสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น
ตามความสนใจของผู้เรีย นไปศึกษาวิเคราะห์และนาเสนอโดยวิธีก ารและ
กระบวนการสัมมนา
SHC0801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
Preparation for Professional Experience in Community Health
2(90)
จัดให้มีกิจกรรมในด้านการจัดบริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวน
การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชน การทางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
SHC0802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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SHC0308
สัมมนาสาธารณสุข
Public Health Seminar
1(0-3-1)
การนาประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์สาธารณสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่ น
ตามความสนใจของผู้ เ รี ย นไปศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอโดยวิ ธี ก ารและ
กระบวนการสัมมนา
SHC0401
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
Preparation for Field Experience in Community Health
1(45)
ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปฐมภูมิตามขอบข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล โดยเน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุม
โรค การฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการจัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขใน
ชุมชน และนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์
SHC0402
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หมายเหตุ

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา คาอธิบายรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิต

ปรับรหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
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Field Experience in Community Health
5(350)
ฝึกปฏิบัติงาน การดาเนินงานให้บริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข
และกระบวนการแก้ไขปัญหา พัฒนาสาธารณสุขชุมชนด้วยโครงการพัฒนา
สุขภาพชุมชน การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยนาความรู้ทั้งทาง
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง

Field Experience in Community Health
6(560)
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพและการแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพในสถานบริ ก าร
สาธารณสุข พัฒนาชุมชนด้วยโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตามขอบข่ายความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดาเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมในชุมชนโดยนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จ าก
การศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง

SHC0803
การเตรียมสหกิจศึกษาสาธารณสุขชุมชน
Preparation for Co-operative Education in Community Health
1(45)
การปฏิบัติงานในสถานบริก ารสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดย
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ
ของสาขาวิชาร่วมกับที่ปรึกษาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
SHC0804
สหกิจศึกษาสาธารณสุขชุมชน
Co-operative Education in Community Health
6(560)
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนัก งาน
ชั่วคราว ณ สถานบริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนครบ 1
ภาคการศึก ษา เมื่อเสร็จ สิ้นการปฏิบัติงาน นัก ศึก ษาต้องส่งรายงานและ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและ

หมายเหตุ

ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
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ประเมินของผู้นิเทศที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์นิเทศของสาขาวิชา และจากรายงานวิชาการ
SHC0306
รายวิชาใหม่
สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health
3(1-4-4)
ความหมาย สาเหตุ แนวคิดของสุขภาพจิตชุมชน ทฤษฎีพื้นฐานทางสุขภาพจิต
ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน บทบาทของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่ส่งผล
ต่อสุขภาพจิต การค้นหาผู้มีปัญหาสุ ขภาพจิต การสร้างเสริมสุขภาพจิตและ
การป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต การให้
คาปรึกษาและการให้คาแนะนาแก่ผู้มีปญ
ั หาสุขภาพจิต
SHC0309
รายวิชาใหม่
การดูแลอนามัยในช่องปาก
Oral Health Care
3(2-3-5)
ความหมาย จุดมุ่งหมายและความสาคัญของงานทันตกรรม กายวิภาคของฟัน
และอวัยวะอื่นๆ ในช่องปาก การจาแนกกลุ่มฟัน การเรียกชื่อฟัน และอวัยวะ
ปริ ทั น ต์ ความผิ ด ปกติ ข องฟั น และทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ การบ าบั ด ฉุ ก เฉิ น
เชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ทันตะระบาดวิทยา พยาธิสภาพ การป้องกันและการ
รักษาโรคบางชนิดในช่องปาก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและลาคอ
โรคบางชนิดที่เกิดกับช่องปากและการเลือกใช้วัสดุทางทันตกรรม ทั นตกรรม
ป้ อ งกั น ยารั ก ษาโรคในช่ อ งปาก แนวทางการด าเนิ น งานทั น ตกรรมตาม
แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ การส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตสุขศึกษา
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และทันตสุขภาพตามวัย การดาเนินงานทันตสาธารณสุข การเฝ้าระวังทันต
สุขภาพ และการทาโครงการทันตกรรมในชุมชน
SHC0315
รายวิชาใหม่
การให้คาปรึกษาทางโภชนาการ
Nutrition Counseling
3(2-3-5)
เทคนิคการสัมภาษณ์และวิธีการให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ การ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กโภชนาการที่ เ หมาะสม การติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฝึกทักษะการให้คาปรึกษาทางโภชนาการในชุมชนและ
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
SHC0316
รายวิชาใหม่
สุขภาพผู้บริโภค
Consumer Health
3(3-0-6)
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของสุขภาพผู้บริโภค หลักในการเลือกซื้อ
สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก าร อั น ตรายที่ เ กิ ด จากจุ ลิ น ทรี ย์ สารเคมี การ
ตรวจสอบอาหารปลอมแปลง สารปนเปื้อน และสารพิษ การป้องกันอั นตราย
จากสารเคมี ความเชื่อและมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ
SHC0319
รายวิชาใหม่
หลักการควบคุมโรค
Disease Control
3(3-0-6)
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ความหมายและคาจากัดความเกี่ ยวกับการเกิดโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
ธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยัง ไม่
ทราบสาเหตุ และโรคประจาถิ่น หลักและวิธีการป้องกันควบคุมโรค และพาหะ
นาโรค ภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
SOH0301
รายวิชาใหม่
พิษวิทยาอาชีวอนามัย
Occupational Toxicology
3(3-0-6)
หลักการของพิษวิทยา ประเภทของสารพิษ ความสั มพันธ์ระหว่างปริมาณของ
สารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย กลไกและปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ กลไกการ
กาจัดสารพิษออกจากร่างกาย ผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
อนามัย
SOH0302
รายวิชาใหม่
โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม
Occupational Disease and Control
3(3-0-6)
หลัก การและแนวคิด ของโรคจากการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดโรคการ
วินิจ ฉัย โรคที่เกิ ดจากการประกอบอาชี พ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ชีวภาพ และเคมี ที่ส่ง ผลกระทบของโรคที่เกิ ดจากการประกอบอาชี พ การ
ควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
SOH0303
รายวิชาใหม่
การยศาสตร์และสรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทางาน
Ergonomics and Environmental and Working Physiology
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3(2-2-5)
การยศาสตร์เบื้องต้นกลไกการทางานของร่างกายภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจในการทางาน ความสามารถและข้อจากัดในการทางาน
ของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่า
ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทางาน การ
ทางานเป็นกะ หลักในการสร้างสภาวะที่ถูกต้องในการทางาน การออกแบบ
อุปกรณ์และสถานีงานเพื่อความปลอดภัย
SOH0304
รายวิชาใหม่
อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน
Fundamental of Occupational Medicine
3(3-0-6)
แนวคิดขั้นพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ในวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีวเวชกรรมและ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาการสาเหตุของโรคและการเกิด
โรคเนื่องจากการทางาน กลไกทางานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมการ
ทางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางการ
วินิจฉัยโรค การป้องกันและควบคุมที่เกิดจากการทางาน
SOH0305
รายวิชาใหม่
หลักการวิศวกรรมสาหรับงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Principles of Engineering for Occupational Health Safety and
Environment
3(3-0-6)
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หลัก การพื้นฐานทางด้านวิศ วกรรมสาหรับงานด้า นอาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัยที่จะนามาใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางานอุตสาหกรรม
เช่น คุณสมบัติของวัตถุต่างๆ และการทดสอบมาตรฐานวัตถุ เป็นต้น
SOH0306
รายวิชาใหม่
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene
3(2-2-5)
แนวคิดของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม องค์ประกอบในสิ่งแวดล้อม
การทางานที่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อันตรายทางกายภาพ
ทางเคมี ทางชีวภาพ และการยศาสตร์ หลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
เช่ น การประเมิ น และการควบคุ ม อั น ตรายจากการท า งานในสถาน
ประกอบการ
SOH0307
รายวิชาใหม่
การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Research
3(1-4-4)
ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุขหรืออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย กระบวนการวิ จัย การก าหนดปัญหา คาถาม วัตถุประสงค์ และ
สมมุติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของตัวแปร กรอบแนวคิด
การวิจัย เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบแผนการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล แนว
ทางการจัดทาโครงร่างวิจัย การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงานวิจัย
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SOH0308
รายวิชาใหม่
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
Industrial Process and Hazards
3(3-0-6)
แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย ทาเลที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิต
ของโรงงาน การจาแนกวัตถุดิบ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นวิธีการป้องกันอันตรายและการควบคุม
SOH0308
รายวิชาใหม่
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene Sampling and Analysis
1(0-3-1)
หลักการและวิธีประเมินสิ่งแวดล้อมในการทางาน เช่น การประเมินความร้อน
แสง และเสียง ความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ หลักการ
ในการวิ เคราะห์และการแปรผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทางาน การ
ประเมินอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน
SOH0310
รายวิชาใหม่
การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย
Occupational Health Risk Assessment
3(3-0-6)
มาตรการป้องกั นความปลอดภั ย ตามกฎหมาย กระบวนการผลิต กิจกรรม
สถานที่และระบบการทางานของแต่ละอุตสาหกรรม การบ่งชี้อันตราย การ
ประเมินความเสี่ย งและความรุน แรง การวิเคราะห์ความเสี่ย งและทบทวน
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วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ การประยุกต์ใช้หลักการและนาระบบความ
ปลอดภัยมาใช้ในงานบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมและการลดอันตราย
หรือความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
SOH0311
รายวิชาใหม่
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
Industrial Ventilation
3(3-0-6)
หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความร้อน การออกแบบฮูด ฮูด
สาหรับงานเฉพาะอย่าง การออกแบบระบบระบายอากาศ อากาศเติมและ
อากาศหมุนเวียน การกาหนดรายการรายละเอียด การทดสอบระบบระบาย
อากาศ อุปกรณ์ทาความสะอาด
SOH0312
รายวิชาใหม่
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Seminar
2(1-2-3)
การฝึกจับประเด็นสาคัญจากบทความหรือรายงานเชิงวิชาการทางด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย พัฒนาทักษะการเขียนรายงานและการเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
SOH0313
รายวิชาใหม่
การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย
Occupational Health Administrations
3(3-0-6)
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หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย
หน่วยงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสอบสวนและรายงาน
อุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การ
กาหนดขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัย การจัดการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอาชีว อนามัย และความปลอดภัย การสื่อสารเพื่อ ความปลอดภัย การ
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางาน ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์
และการรณรงค์ ค วามปลอดภั ย ในการท างาน การวางแผนรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน และการจัดการสวัสดิการด้านสุขภาพ
ในสถานประกอบการ
SOH0314
รายวิชาใหม่
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
3(3-0-6)
หลักการและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมการทางานและ
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
ทางาน พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ค่านิยมเกี่ยวกับงาน ทัศนคติและความ
พึงพอใจในการทางาน การอบรมและพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจูงใจ การ
บารุงขวัญบุคลากร และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัย ในการทางาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน คนงาน และบุคลากรอื่นๆใน
องค์กรปฏิบัติการทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินต่าง ๆ
SOH0315
รายวิชาใหม่
ความปลอดภัยในการทางาน
Safety at Work
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3(3-0-6)
ความสาคัญของความปลอดภัยในการทางาน สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและ
โรคจากการท างาน สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละโรคจากการท างาน
หลักการและเทคนิคในการป้องกันอุบัติเหตุ บันทึกการบาดเจ็บและประเมิน
ความถี่ แ ละความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ ในการท างาน การตรวจความ
ปลอดภัยในการทางาน การวิเคราะห์งานและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ องค์กร
ความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้สวัสดิศึกษา กฎหมายความปลอดภัย
ในการทางาน
SOH0316
รายวิชาใหม่
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
Health Promotion in Workplace
3(2-3-5)
ปรั ช ญาและความหมายของการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ นโยบายและกลยุ ท ธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลในช่วงวัย
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในวัยแรงงาน การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางานและสถาน
ประกอบการ บทบาทของบุคคลและสถาบันต่ อการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่
ทางานและสถานประกอบการ ฝึกทักษะและทาโครงการการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ
SOH0317
รายวิชาใหม่
ความปลอดภัยจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม
Chemical Safety in Industry
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3(3-0-6)
ชนิดของอุบัติภัยและสาเหตุของอุบัติภัยจากสารเคมีที่เป็ นอันตราย สารไวไฟ
วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสีและสารกัดกร่ อนที่มีใช้ ในอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ วิธีที่ถูกต้องในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ การใช้และการทาลายสารเคมีความ
ปลอดภัยในการขนย้ายและขนส่ง การจัดระบบบัญชีและข้อมูลความปลอดภัย
ของสารเคมี วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและหลักการปฐมพยาบาลรวมทั้ง
ความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสารอันตราย การศึกษาดูงานนอก
สถานที่
SOH0318
รายวิชาใหม่
การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในงานอาชีวอนามัย
Fire Prevention and Protection in Occupational Health
3(2-2-5)
การเกิดไฟ การควบคุมแหล่งกาเนิดอัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากการเกิด
เพลิ ง ไหม้ แ ละการระเบิ ด การใช้ อุ ป กรณ์ดั บ เพลิ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บการ
ป้องกันอัคคีภัย หลักการและมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุและ
ระบบควบคุ มอั ค คีภัย การวางแผนป้องกั น และระงั บอั ค คีภัย การวางแผน
ฉุกเฉินการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ
SOH0319
รายวิชาใหม่
การควบคุมมลพิษในงานอุตสาหกรรม
Industrial Pollutions Control
3(3-0-6)
ความหมาย ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติต่างๆ ของมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
หลักการและเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ การใช้เครื่องมือในการตรวจวัด และการ
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ประเมิ นผลความหมาย ผลกระทบต่ างๆ จากมลพิ ษ แนวทางการจั ดการและ
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง แสง และความสั่นสะเทือน และกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
SOH0320
รายวิชาใหม่
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control Engineering3
(3-0-6)
หลักการควบคุมมลพิษอากาศ วิธีการควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาค
และก๊ าซ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิ ษอากาศ การบารุงรักษาและ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษอากาศ
SOH0321
รายวิชาใหม่
กฎหมายและมาตรฐานการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม
Safety Occupational Health and Environmental Management
Standards and Laws
3(2-2-5)
ความสาคัญขอบเขต การพัฒนา และวิวัฒนาการของกฎหมายอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กฎหมายอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างานของประเทศไทย อาทิ
พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย
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ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริก า ญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ในยุโ รป และ
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานISO 9000 ISO 14001 ISO 18000 เทคนิ ค อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
โดยทั่วไป ฝึกทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานโดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์
จาลอง
SOH0322
รายวิชาใหม่
การบริหารความสูญเสียและการเพิ่มผลผลิต
Loss Control Management and Productivity
3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกั บการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียการเพิ่มผลผลิ ต
และเทคนิคการเพิ่มผลผลผลิต การวัดและการประเมินการเพิ่มผลผลิต
SOH0401
รายวิชาใหม่
การเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Preparation for Co-operative Education in Occupational Health and
Safety
1(45)
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์
งาน การพัฒนาบุคลิก ภาพ มารยาทสังคม จริย ธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผล
การศึกษา โดยสามารถเขียนและนาเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรม
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องค์ ก ร อาชี ว อนามั ย และมาตรฐานความปลอดภั ย ในสถานประกอบการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ
SOH0402
รายวิชาใหม่
สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Co-operative Education in Occupational Health and Safety
6(560)
การปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย ในหน่วยงานของเอกชน หรือรัฐบาล โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงาน
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานอย่าง
เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และมีหน้าที่ความรับผิด ชอบตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านพร้ อ มน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
1. ผศ.ดร. ภควดี รักษ์ทอง
บทความวิจัย
Rakthong, P., Ruang-Areerate, T., Baimai, V., Trinachartvanit, W., & Ahantarig, A.
(2016). Francisella-like endosymbiont in a tick collected from a chicken in
southern Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
Public Health, 27, 245-249.
ภควดี รักษ์ทอง. (2015). ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายตัวของเห็บในภาคใต้ของ
ประเทศไทย. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 16,
312-321.
ปัทมา สมศิลป์, และภควดี รักษ์ทอง. (2015). สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของแมลงวันผลไม้กลุ่ม Bactocera tau ซับซ้อนในภาคใต้ของประเทศไทย. Rajabhat
Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 16, 334-346.
2. ดร. ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
บทความวิจัย
ยิ น ดี พรหมศิ ริ ไ พบู ล ย์ . (2558). ผลของโปรแกรมเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงชุมชนบ้านหาดทรายดา
ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 1(1), 25-32.
กัน ตินั น ท์ ทองแดง, และยิ น ดี พรหมศิริไพบู ล ย์ . (2558). ผลการใช้กระบวนการกลุ่ ม ต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวั ด ประดู่ อ.เมื อ งฯ จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี . วารสารการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 3(2), 261-271.
ชิงชัย บัวทอง, และยินดี พรหมศิริไพบูลย์ . (2558). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่ อ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคฟันผุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบาง
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เหียน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
3(2), 293-306.
สุภาวดี สุขมาก, และยินดี พรหมศิริไพบูลย์. (2559). ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแกนนา
อาสาสมัคร สาธารณสุขประจาหมู่บ้านด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตาบลบ้านเสด็จ
อ าเภ อเคี ย นซา จั ง หวั ด สุ ร าษฎ ร์ ธ านี . ว ารสารการพั ฒ นาสุ ข ภ าพชุ ม ช น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(1), 1-19.
ปฐมธิดา บัวสม, และยินดี พรหมศิริไพบูลย์. (2560). ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตน ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงใน
ต าบลรมณี ย์ อ าเภอกะปง จั ง หวั ด พั ง งา. วารสารการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(4), 549-567.
3. ดร. อารยา ปรานประวิตร
บทความวิจัย
ประหยัด ช่อไม้, และอารยา ปรานประวิตร. (2558). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพ ต าบลบ้ า นเขาดิ น อ าเภอเขาพนม จั ง หวั ด กระบี่ . วารสารบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยพิชญทรรศน์, 10(1), 15-24.
ปาริชาติ สุขสนาน, สมศักดิ์ ชอบตรง, และอารยา ปรานประวิตร. (2559). ผลของการใช้โปรแกรม
ลดน้าหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกากับตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการ
ลดน้าหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะน้าหนักเกินมาตรฐาน. วารสารเครือข่าย
วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(1), 46-59.
นิภานันท์ สุขสวัสดิ์, อารยา ปรานประวิตร, และสาโรจน์ เพชรมณี. (2559). ผลของโปรแกรมสุข
ศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
การดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่า
สะท้อน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, 4(1),
49-65.
อารยา ปรานประวิตร, ปริญญา สุกแก้วมณี, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์, และจรัญ เข็มเพ็ชร (2560).
การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น : ผลิตภัณฑ์กะละแม
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อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 9(18), 188-199.
อุมาพร ชมโฉม, อารยา ปรานประวิตร, และวันเพ็ญ แก้วปาน. (2560). ผลของโปรแกรมทันตสุข
ศึ ก ษาในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมป้ อ งกั น โรคเหงื อ กอั ก เสบในนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลั ย
พยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(1), 234-252.
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ดร. กนกรัตณ์ ชลศิลป์
บทความวิจัย
Bhumiratana, A., Siriphap, A., Khamsuwan, N., Borthong, J., Chonsin, K., & Suthienkul,
O. ( 2014) . O serogroup- specific touchdown- multiplex polymerase chain
reaction for detection and identification of Vibrio cholera O1, O139, and
non- O1/ non- O139. Biochemistry Research International, doi:10. 1155
/2014/295421
Theethakaew, C. , Nakamura, S. , Motooka, D. , Matsuda, S. , Kodama, T. , Chonsin, K. ,
et al. (2017). Plasmid dynamics in Vibrio parahaemolyticus strains related
to shrimp Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome ( AHPNS) . Infection,
Genetics and Evolution, 51, 211-218.
Parikumsil, N. , Prapasawat, W. , Siriphap, A. , Chonsin, K. , Theethakaew, C. ,
Sukolrattanamaetee, N. , et al. ( 2017) . Virulence factor and molecular
epidemiology of uropathogenic Escherichia coli isolated from paired urine
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บทความวิจัย
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3. นาง รัชกร ฮ่งกุล
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(หน้า 465-470). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
1. ผศ.ดร. ภควดี รักษ์ทอง
หลักสูตรเดิม 2556
การสาธารณสุขเบื้องต้น
ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
การวิจัยทางสาธารณสุข
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
หมายเหตุ ทุกรายวิชามีผู้สอนร่วม

หลักสูตรปรับปรุง 2561
การสาธารณสุขแบบองค์รวม
ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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2. ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
หลักสูตรเดิม 2556
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 1
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 2
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
ชีวเคมีสาธารณสุข
ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
การวิจัยทางสาธารณสุข
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
สัมมนาสาธารณสุข
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
หมายเหตุ ทุกรายวิชามีผู้สอนร่วม

หลักสูตรปรับปรุง 2561
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
ชีวเคมีสาธารณสุข
ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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3. ดร.อารยา ปรานประวิตร
หลักสูตรเดิม 2556
โภชนศาสตร์
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
การวิจัยทางสาธารณสุข
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
สัมมนาสาธารณสุข
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
หมายเหตุ ทุกรายวิชามีผู้สอนร่วม

หลักสูตรปรับปรุง 2561
โภชนาการชุมชน
การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์
หลักสูตรเดิม 2556
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 1
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
ชีวเคมีสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
โภชนศาสตร์
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ภูมิคุ้มกันวิทยาและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
การวิจัยทางสาธารณสุข
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
สัมมนาสาธารณสุข
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
หมายเหตุ ทุกรายวิชามีผู้สอนร่วม

หลักสูตรปรับปรุง 2561
ชีวเคมีสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
พิษวิทยาอาชีวอนามัย
โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม
อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
ความปลอดภัยในการทางาน
การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2. ดร.จิรวัฒน์ มาลา
หลักสูตรเดิม 2556
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
ชีวเคมีสาธารณสุข
การวิจัยทางสาธารณสุข
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
สัมมนาสาธารณสุข

หลักสูตรปรับปรุง 2561
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
ชีวเคมีสาธารณสุข
การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชุมชน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
หมายเหตุ ทุกรายวิชามีผู้สอนร่วม
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3. นางรัชกร ฮ่งกุล
หลักสูตรเดิม 2556
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
การวิจัยทางสาธารณสุข
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข

หลักสูตรปรับปรุง 2561
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข การยศาสตร์และสรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
และการทางาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การเตรียมสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
สหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายเหตุ ทุกรายวิชามีผู้สอนร่วม
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ภาคผนวก ง
รายงานการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ
ท้องถิ่น จากการสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556-2559 พบว่า
หลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี บัณฑิตมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่เข้าทางานในตาแหน่ง
งานนักวิชาการสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ คือ สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น จากการสารวจความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต พบว่า ในภาพรวม ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนในระดับดี (x = 3.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5 S.D. = 0.72) สาหรับรายละเอียดผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตได้กล่าวไว้ แสดงเป็นด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.21 ± 0.71 และมีความพึงพอใจ
ในรายละเอียดในระดับดีเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความมีเมตตา กรุณา เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม (4.20 ± 0.77) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพกติกาของหน่วยงาน (4.09 ±
0.77) ความซื่อสัตย์สุจริต (4.42 ± 0.62) มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ และอดทนในการปฏิบัติงาน
(4.12 ± 0.69) และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (4.24 ± 0.65)
2. ด้านความรู้
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.84 ± 0.70 และมีความพึงพอใจ
ในรายละเอียดในระดับดีเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ นาความรู้ ทักษะและความสามารถทางวิชาการ
ตามสาขาที่เรียนมา หรือที่เกี่ยวข้อง ตามวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติงาน (3.89 ± 0.64) นาความรู้มาปรับ/
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนอย่างมีระบบ (3.82 ± 0.63) ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนางานและตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม (3.75 ± 0.73) และสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (3.88 ± 0.78)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.80 ± 0.73 และมีความพึงพอใจ
ในรายละเอียดในระดับดีเช่นกัน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.05 ± 0.75 และมีความพึงพอใจ
ในรายละเอียดในระดับดีเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การให้
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ความร่วมมือ(4.16 ± 0.80) มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (4.22 ± 0.76) ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น (4.04 ± 0.79) มีภาวะผู้นา/ผู้ตามที่เหมาะสมและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา (3.74
± 0.72) มีความรับผิดชอบในหน้าที่และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน (4.13 ± 0.70) สามารถปรับตัวและ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (4.03 ± 0.63)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.77 ± 0.71 และมีความพึงพอใจ
ในรายละเอี ยดในระดับดี เช่นกันโดยมี รายละเอียดดั งนี้ ประเด็น มีความสามารถในการรวบรวมงาน
วิเคราะห์ แปลผล เชิงตัวเลขและการนาเสนอ (3.72 ± 0.58) มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ (3.57 ± 0.64) มี
ทักษะในการใช้ การประยุกต์ใช้ และการเลือกใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน สรุปงาน แก้ไข ปัญหา
ของงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (4.00 ± 0.78) สามารถแสวงหาความรู้
เพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษา (3.79 ± 0.75)
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ภาคผนวก จ
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง
2. ผศ.ดร. สาโรจน์ เพชรมณี
3. ดร. อติญาณ์ ศรเกษตริน
4. นายกันตินันท์ ทองแดง
5. นายยอดชาย จิ้วบุญสร้าง
6. ดร. กนกรัตณ์ ชลศิลป์
7. ดร. ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
สาระสาคัญดังนี้
1. โครงสร้างของหลักสูตรควรสอดคล้องกับ ร่าง มคอ. 1 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย ปรับปรุง ธันวาคม 2558
2. รายวิชาที่เปิดทาการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน
3. ควรเพิ่มเติมการใช้ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการจัดการเรียนการ
สอน
4. ในบางรายวิ ช าควรเพิ่ ม การประยุ ก ต์ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นชุ ม ชน ไม่ ค วรเน้ น ในเนื้ อ หา
วิทยาศาสตร์มากเกินไป
5. หลักสูตรควรมีแผนการเรียนด้านสหกิจศึกษา
6. ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
7. วิชาการวิจัยทางสาธารณสุขควรเพิ่มเติมประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ควรเน้นเฉพาะ
การพัฒนานวัตกรรมเพียงอย่างเดียว
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ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ช
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ซ
การพิจารณาเพื่อเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2561
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การพิจารณาเพื่อเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวดวิชา

เกณฑ์หน่วยกิต (ไม่น้อย
กว่า)

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

๙๐
๓๐
๑๒

ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
วิชา
หน่วยกิต

หมายเหตุ

๑. GELA๑๐๑ ภาษไทยเพื่อการสือ่ สาร
๒. GELA๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓. GELA๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
๔. GEHU๑๐๑ ความงดงามของชีวิต
๕. GEHU๑๐๒ ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
๖. GESO๑๐๑ พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
๗. GESO๑๐๒ วิถีชีวิตกับสังคม
๘. GESC๑๐๑ เทคโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
๙. GESC๑๐๒ การพัฒนาการคิด
๑๐. GESC๑๐๓ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมหน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓๐

ชั่วโมง
ปฏิบัติ
๓๒
๓๒

๑. SCHC๐๐๑ เคมีทั่วไป

๓(๓-๐-๖)

-
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๒) กลุ่มวิชาสาธารณสุข

๑๘

ข. กลุ่มวิชาชีพ

๕๐

๒. SCHC๐๐๒ ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป
๓. SBIC๐๐๑ ชีววิทยาทั่วไป
๔. SBIC๐๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
๗. SMAC๐๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
๘. SPHC๐๐๓ ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข
รวมหน่วยกิต
๑. SHP๐๑๐๑ กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
๒. SHP๐๑๐๒ การสาธารณสุขแบบองค์รวม
๓. SHP๐๑๐๓ จุลชีววิทยาสาธารณสุข
๔. SHP๐๑๐๔ ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
๕. SHP๐๑๐๕ ชีวเคมีสาธารณสุข
๖. SHP๐๑๐๖ พยาธิวิทยาสาธารณสุข
รวมหน่วยกิต

๑(๐-๓-๒)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๓-๒)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๑๔
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๘

๔๘
๔๘
๓๒
๑๒๘
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๑๖๐

๓(๑-๔-๔)

๖๔

๓(๒-๓-๕)
๓(๑-๔-๔)
๓(๒-๓-๕)
๑๒

๔๘
๖๔
๔๘
๒๒๔

(ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ชม.)

๑) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยชุมชน

๑๐

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
๑. SHP๐๒๐๕ พฤติกรรมสุขภาพและการสุขศึกษา
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก (บังคับ)
๒. SHC๐๓๐๓ โภชนาการชุมชน
๓. SHC๐๓๐๔ การวินิจฉัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน
๔. SHC๐๓๐๖ สุขภาพจิตชุมชน
รวมหน่วยกิต
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๒) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค
ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
ทางด้านสาธารณสุข

๓) กลุ่มตรวจประเมินการบาบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

๔) กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

๑๐

๑๐

๑๐

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
๑. SHP๐๒๐๑ ระบาดวิทยา
๒. SHP๐๒๐๒ ชีวสถิติสาธารณสุข
๓. SHP๐๒๐๓ โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก (บังคับ)
๔. SHC๐๓๐๕ การวิจยั ทางสาธารณสุขชุมชน
รวมหน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
๑. SHP๐๒๐๔ การปฐมพยาบาล
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก (บังคับ)
๒. SHC๐๓๐๑ การบาบัดโรคเบื้องต้น
๓. SHC๐๓๐๒ เภสัชวิทยาสาธารณสุข
๔. SHC๐๓๐๗ การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน
รวมหน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
๑. SHP๐๒๐๖ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒. SHP๐๒๐๗ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก (เลือก)
๓. SOH๐๓๑๖ การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
๔. SOH๐๓๒๑ กฎหมายและมาตรฐานการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)

๔๘
๔๘
๔๘

๓(๑-๔-๔)
๑๒

๖๔
๒๐๘

๓(๒-๓-๕)

๔๘

๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๑-๔-๔)
๑๒

๔๘
๔๘
๖๔
๒๐๘

๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)

๔๘
๔๘

๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๒-๕)

๔๘
๓๒
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รวมหน่วยกิต
๕) กลุ่มบริหารสาธารณสุขและ
กฎหมายสาธารณสุข

ค. กลุ่มการฝึกปฏิบัติ

๑๐

๑๐
(ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชม.)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

๖
๑๒๖

ลงชื่อ..........................................................
(ดร. กนกรัตณ์ ชลศิลป์)
ประธานหลักสูตร

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
๑. SHP๐๒๐๘ การวางแผนงานและบริหารโครงการสาธารณสุข
๒. SHP๐๒๐๙ กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก (บังคับ)
๓. SHC๐๓๐๘ สัมมนาสาธารณสุขชุมชน
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเอก (เลือก)
๔. SHC๐๓๑๓ ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
๖. SHC๐๓๒๒ การประเมินโครงการ
รวมหน่วยกิต
๑. SHC๐๔๐๑ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
๒. SHC๐๔๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
รวมหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

๑๒

๑๗๖

๓(๑-๔-๔)
๓(๒-๒-๕)

๖๔
๓๒

๑(๐-๓-๑)

๔๘

๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๑๓
๑(๔๕)
๖(๕๖๐)
๗
๖
๑๓๖

๔๘
๔๘
๒๔๐
๔๕
๕๖๐
๖๐๕
๑,๙๘๑

ลงชื่อ..........................................................
(ผศ. สุรินทร์ สมณะ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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