
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี



 

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา

ในการวางแผนหลักสูตร 
5 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
 

หมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1. 
2. 

ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

7 
9 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 
 

หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 12 
2. การด าเนินการหลักสูตร 12 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  26 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 27 

 
 

ก 



 

 
หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 28 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านและแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
29 

   
หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 58 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 58 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 57 

 

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 60 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 60 

 

หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การก ากับมาตรฐาน 62 
2. บัณฑิต 62 
3. นักศึกษา 63 
4. อาจารย์ 63 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 64 
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 64 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key performance indicators) 73 

 

หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 75 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 75 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 76 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 76 

 
 
 
 
 

ข 



 

 

เอกสารแนบ   
ก ค าอธิบายรายวิชา 77 
ข รายวิชาเอกที่ใช้ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา 120 
ค ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 123 
ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 129 
จ ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 131 
ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561  
154 

ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา 173 

ค 



 

1 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ส านักวิชา/สาขาวิชา          ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์/สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Environmental Health 

 

2.   ชื่อปริญญา 
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health) 
 ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health) 

 

3.  วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  188  หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบวิชาเอก (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และแบบวิชาเอก-โท (อนามัย
สิ่งแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ) 
    5.2   ประเภทของหลักสูตร 
         หลักสูตรทางวิชาการ  
 

5.3  ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
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5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทย ที ่เป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
หมวด 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 7 หน้า 156   

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
-ไม่มี - 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
-  ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
-  เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
-  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง พ.ศ.ของหลักสูตร จากหลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 
 มิถุนายน 2562 
-  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ของหลักสูตร จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
 2563 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 
 มิถุนายน 2562 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) นักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(2) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
(3) นักวิชาการสุขาภิบาล  
(4) นักวิชาการสาธารณสุข 
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(5) นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
(6) นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(7) นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 

9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ผศ.ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
3320500884864 

Ph.D. (Environmental 
Engineering and 
Management) 

M.Sc. (Environmental 
Technology and 
Management) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

Asian Institute of 
Technology 
 
Asian Institute of 
Technology (AIT) 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 
 

2544 
 
 

2539 
 

2.  อ.นลิน  สิทธิธูรณ ์
     เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
     3529900348168 

วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
       สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2543 
2540 

3.  ผศ.ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรชีา 
    เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
    3580400137381 

Ph.D. (Environmental Sciences) 
 
 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

University of East 
Anglia, UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2555 
 
 

2543 
2540 

4.  อ.ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก 
    เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
    3810100554935 

Dr.Eng. (Science and 
Engineering)  

 
วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Ritsumeikan 
University, Japan 
 
สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2556 
 
 

2549 
 

2545 

5. อาจารย์ ดร. วีณา  รองจะโปะ 
    เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
    1309900300365 

วท.ด. (เคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีุรนารี 

2558 
2551 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา และสถานประกอบการสหกิจศึกษา 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วภายใต้พัฒนาการของ

เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ และนโยบายการขับเคลื่อน 10 อุตสากรรมเป้าหมาย ความต้องการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการของกิจกรรมดังกล่าว น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าและทรัพยากรอ่ืนๆอันควรสงวนไว้เพ่ือ
รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพดินจากการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารก าจัดศัตรูพืช ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าจากการปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรหรือ
จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
กิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาตามนโยบายประเทศ การจราจร และการคมนาคมขนส่งต่างๆ ปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม ปัญหาของขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน ปัญหาของขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อที่นับวันจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และโรคอุบัติใหม่จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างระมัดระวังโดยค านึงถึงหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
มีการประเมินอย่างรอบคอบในทุกมิติที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนากิจกรรมอันหลากหลายในยุค
โลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องมีการก าหนดขีดจ ากัด
ตามช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มิติด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติทางสังคมและสุขภาพของประชากรที่อาจมีโครงสร้างและวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป  
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ และทักษะในการรับมือกับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีศักยภาพตามบทบาทของตนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนา
บุคลากรทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการปัญหาจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การพัฒนาของประเทศมี
ความเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนฐานความคิดของการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของคนในสังคม  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการพัฒนาประเทศและการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  สภาพสังคม 
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และ การปรับตัวทางสังคมจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม รวมถึง
เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้าง
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สังคมและวัฒนธรรมในระดับต่างๆจากครอบครัวสู่ชุมชน ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ ซึ่งมีความ
เกี่ยวโยงกับปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องไร้ขีดจ ากัด สิ่งเหล่านี้  เป็นผลพวงมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่หลากหลายและรวดเร็วตามยุคสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ความตระหนักใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรรักษาไว้ ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของประชาชน คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังคงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
พิจารณาปลูกฝังให้กับคนในชาติมีความรู้ ความเข้าใจ  ความตระหนัก และ ทัศนคติที่เห็นคุณค่าของการ
ใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังโดยค านึงถึงผลที่จะตามมา ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหามลพิษและผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ในปัจจุบัน ยังคงมีช่องว่างที่เป็นปัญหาทีต้องการการแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนา บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ผสานกับความร่วมมือ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งให้ความรู้และปลูกฝังแก่
เยาวชน ประชาชนให้มีความตระหนักในการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และช่วยกันแก้ไขปัญหารวมทั้ง
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจะสามารถช่วยให้
เกิดกระบวนการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบนั 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์ภายนอกและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จึงจ าเป็นต้อง

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ สอดรับกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งยังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาควบคู่ไป
กับการพัฒนาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอีกด้วย  ดังนั้น หลักสูตรนี้จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจในปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสามารถน าความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยต้อง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพควบคู่ไปด้วย  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ที่ก าลังก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น หลักสูตรได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสาขาวิชาอนามัย 
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีความรู้ความช านาญในทุกๆ ด้าน จากกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจริงตามบริบทของรายวิชา และฝึกการท างานจริงที่รองรับด้วยระบบสหกิจ
ศึกษา บัณฑิตจึงพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม
ส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ต้องการสนองตอบต่อความ
ต้องการในการพัฒนาก าลังคนของประเทศโดยเน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีความต้องการก าลังคนสูงเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปอย่างยั่งยืน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขาวิชา 

-   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมและส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
-    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
-    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

13.2 กลุ่มวิชา/วิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานวิชาการกับมหาวิทยาลัย ส านักวิชาที่เกี่ยวข้อง 

และอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอื่นๆ ในส านักวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาต่างๆ 
จัดการด้านเนื้อหา การวัดและการประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พร้อมเอกสารรายงานที่
เกี่ยวข้องตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการด าเนินงานด้านวิชาการดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ                
ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ในก ากับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการด าเนินงาน เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาก าลังคนของประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความ
ต้องการก าลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการและ
สภาพสังคมไทยในอนาคตเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบทบาททางด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีได้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีปณิธานอันมั่นคง
ที่จะด ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ 
ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา ให้บริการวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนามนุษยชาติ  
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันกระแสความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
โลกในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงมีปรัชญาและแนวทางการจัดหลักสูตรโดย
ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  4  ประการคือบัณฑิตควรเป็นผู้มีความรอบรู้ในปัจจัยมนุษย์ 
(Humanware) ปัจจัยองค์กร (Orgaware) ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) และควรมีความรู้ ความช านาญใน
ปัจจัยเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ
จริงตามสาขาวิชาที่เรียนสลับกับการเรียนในชั้นเรียน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบัน
แห่งการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึงของสังคม หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ ่งแวดล้อม จึงตอบสนองต่อปรัชญามหาวิทยาลัย และมุ่งเน้นการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตลอดกระบวนการ อันประกอบด้วย 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ  ตั้งแต่แหล่งก าเนิดมลพิษ (Source) เส้นทางการเคลื่อน
ตัวและการรับสัมผัสมลพิษ (Pathway) สู่ผู้รับสัมผัสมลพิษ (Receptor) การประเมินปัจจัยเสี่ยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ผู้ศึกษามีความรู้ทักษะความช านาญในด้านการตรวจสอบและเฝ้า
ระวังปัจจัยดังกล่าว สามารถควบคุมอ านวยการการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถออกแบบ
กระบวนการและให้ค าปรึกษาเพ่ือลดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ  มีความเข้าใจใน
องค์รวมของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าใจในองค์ประกอบทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ เข้าถึงมิติด้าน
พฤติกรรม ความคิด ควบคู่กับมิติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และมีคุณสมบัติของนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ภูมิฐาน และภูมิใจ 
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หลักสูตรมุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี  และการปฏิบัติจากประสบการณ์จริงที่เรียกว่า 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ค้นคว้าหาค าตอบสังเคราะห์
เป็นความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติได้จริง ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาเพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเองตลอดการเรียนรู้ในช่วงชีวิตและจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มวิชาชีพด้านอ่ืนเพ่ือสร้างเสริม
ความเข้าใจร่วมอันจะน าไปสู่การท างานเป็นกลุ่มคณะที่ดีในอนาคตต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป   หน่วยงาน   โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยน าความรู้ที่ได้จาก
การเรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการท างานในโครงการสหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ   มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและจัดการมลพิษ สิ่งแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติจริง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและปรัชญาการ
จัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร เป็นต้น จึงได้กลายมาเป็นปรัชญาของหลักสูตรฯ “รู้ชัด ปฏิบัติได้” 

1.2   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.2.1   วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.2.1.1 มีความรอบรู้ในองค์ประกอบต่างๆ   ที่มีผลต่อการด ารงชีพอย่างมีคุณภาพ

และสุขภาพอนามัยที่ดี เสริมสร้างเจตคติและทักษะในการป้องกันควบคุม
และส่งเสริมสุขภาพแก่สังคมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาจิตส านึก และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมและการ
สาธารณสุขทั่วไปของโลกและสามารถศึกษาวิจัยในระดับเบื้องต้นได ้

1.2.1.3 สามารถบริหารงาน ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการคิดวิเคราะห์
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา  และมีความเป็นผู้น าทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1.2.1.4 สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้และร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1.5 มีการพัฒนาตนเองด้านความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม และพัฒนา
วิชาชีพให้มีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 

1.2.2   วัตถุประสงค์เฉพาะ 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถ  ดังนี้ 

1.2.2.1 อธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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1.2.2.2 ส ารวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เพ่ือบงชี้และ
ประเมินผลกระทบรวมทั้งความเสี่ยงดานตางๆ 

1.2.2.3 เก็บตัวอยางวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและวางแผนเฝ้าระวังทางด้าน
อนามัยสิ่งแวดลอมด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนดูแลควบคุม ระบบควบคุม
มลพิษสิ่งแวดลอม และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมได้อยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2.4 ศึกษาคนควาหาความรู้และประสบการณจากภูมิปญญาท้องถิ่น และแหลง 
ความรู้อื่นๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน และองค์ความรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดลอม 

1.2.2.5 บริหารจัดการ และให การอบรมทางวิชาการสุขาภิบาลและอนามัย               
สิ่งแวดลอมที่ทันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตลอดจนด าเนินการตามกฎหมาย 

1.2.2.6 ออกแบบกระบวนการควบคุมคุณภาพของสภาพแวดลอมใหอยู่ในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ  สิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอมดานตางๆ ได้ 

1.2.2.7 ประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม อันเนื่องจากการกระท าของมนุษย์ 
และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษย อันเปน 
ผลสืบเนื่องจากกิจกรรมนั้นๆ 

1.2.2.8 ด าเนินงานเป็นระบบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม 
และจริยธรรม และด ารงตนเป็นแบบอยางที่ดีในการสรางระบบสิ่งแวดลอมที่
เอ้ือหนุนสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ดังนี้ 

1) อธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 
4) ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
5) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ครอบครัว 

กลุ่มและชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 
6) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
7) วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
8) ด าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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2.1  ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 4 ประการ 
       

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  
(Program Learning Outcomes: PLOs) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 4 ประการ 
Humanware Orgawear Infoware Technoware 

PLO1  อธิบายศาสตร์พื้นฐานท่ีเกีย่วข้องกับองค์ความรู้ 
         ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

    

PLO2  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผดิชอบ 
         ต่อตนเองและสังคม 

    

PLO3  น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน     
PLO4  ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม     
PLO5  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
         ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนได้อย่าง 
         เป็นองค์รวม 

    

PLO6  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร ์
          อนามัยสิ่งแวดล้อม 

    

PLO7  วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม     
PLO8  ด าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
         ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

    

 

3.    แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.   ปรับปรุงหลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ.ก าหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรและ เนื้อหา
รายวิชาให้มีคุณภาพสม่ าเสมอ
ตามที่ สกอ. ก าหนดโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

-  ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน     

หลักสูตร 
 

2.   ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ 

-  ติดตามความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิตหรือ
นายจ้าง ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน ผู้ปกครองอย่าง
สม่ าเสมอ 

-  น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตร 

-  รายงานผลประเมินความพึง
พอใจและความต้องการของ
ผู้เรียนต่อความรู้และความ
ทันสมัยของหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง 

-  มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การเรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
น ามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

3.   พัฒนาบุคลากร/คณาจารย์
ด้านการเรียนการสอน 
บริการวิชาการ และการ
วิจัยให้มีคุณภาพ 

 

-  สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในงาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

-  สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจยั
และตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ  

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

-  จ านวนผลงานวิจัยและ
บทความวิจัย 
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หมวดที่  3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
1.1   ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 2 ระบบการศึกษา ข้อ 11 หน้า 157 

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
1  หน่วยกิตในระบบไตรภาค   เทียบได้กับ   12/15  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
2.1   วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
   1) ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม  
   2) ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  
   3) ภาคการศึกษาที่ 3 เดือน มีนาคม - มิถุนายน 
2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 7 หน้า 156 
 2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาอาจมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในระบบไตรภาค และการเรียน
การสอนรายวิชาพ้ืนฐานในระดับอุดมศึกษาซึ่งแตกต่างกับระบบการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ าจัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมทักษะอุดมศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ส าหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 และมีการจัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษา  มีปัญหา และยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการประจ าตัวนักศึกษา ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาในการปรับตัวและ/หรือการเรียน นักศึกษาสามารถขอ
ค าปรึกษาและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวนนักศึกษาแต่และปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

1 60 60 60 60 60 
2 - 60 60 60 60 
3 - - 60 60 60 
4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 

** ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 197,900 บาท 
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2.6   งบประมาณ 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2563 2564 2565 2566 2567 

งบบุคลากร 8,813,047 9,253,699 9,716,384 10,202,203 10,712,314 

งบลงทุน 12,448,444 12,964,483 13,724,410 14,410,630 15,131,162 

งบด าเนินการ 16,223,252 17,034,415 17,886,136 18,780,443 19,719,465 

รวม 37,484,743 39,252,597 41,326,930 43,396,276 45,562,941 
ท่ีมา :  เล่มงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ :  - ใช้งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    - เป็นข้อมูลงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อ 94 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 40 หลักสูตร ปริญญาโท 28 หลักสูตร  
     และปริญญาเอก 26 หลักสูตร 
 

2.7   ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 2 ระบบการศึกษา ข้อ 11 หน้า 157   

2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 

2561 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 7 หน้า 156 หมวด 3 การลงทะเบียนเรียน ข้อ 12 หน้า 158 และ
หมวด 5 การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 16 หน้า 162 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1   หลักสูตร 

3.1.1   จ านวนหน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตรวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  
      ไม่น้อยกว่า  188  หน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตรวิชาเอก–โท  
      (อนามัยสิ่งแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ)  ไม่น้อยกว่า  200  หน่วยกิต 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  8 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต 
 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม   
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  46 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 26 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  60 หน่วยกิต 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรีส าหรับวิชาเอกอนามัย 

      สิ่งแวดล้อม 
 9  หน่วยกิต 
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 4)  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทาง 
     อนามัยส่ิงแวดล้อม  

9  หน่วยกิต 

 

3.1.3   โครงสร้างหลักสูตรวิชาเอก–โท (อนามัยส่ิงแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ) 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  8 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต 
     วิชาเอกอนามัยส่ิงแวดล้อม - วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  46 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 26 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  60 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรีส าหรับวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 9  หน่วยกิต 
 4) หมวดวิชาบังคับ-เลือกส าหรับวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 12  หน่วยกิต 
     - วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ)  
     - กลุ่มวิชาบังคับ                                                  8          หนว่ยกิต 
     - กลุ่มวิชาเลือก   4          หน่วยกิต 

                     5) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทาง               9         หน่วยกิต                 
                        อนามัยสิ่งแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ                         

3.1.4   รายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 3.1.4.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
   202108 การรู้ดิจิทัล  2(2-0-4) 
    (Digital Literacy)  
   202109   การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
    (Use of Application Programs for Learning)  

   202201   ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
    (Life Skills)  
   202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
    (Citizenship and Global Citizens)  
   202203   มนุษย์กับสงัคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    (Man, Society and Environment)  
   202207   มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพฒันา 3(3-0-6) 
    (Man, Economy and Development)  
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 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
   213101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
    (English for Communication 1)  
   213102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
    (English for Communication 2)  
   213203   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
    (English for Academic Purposes)    
   213204   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
    (English for Specific Purposes)  
   213305   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
    (English for Careers)    
 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
   ให้ผู้เรียนเลือก  2  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
   202111   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
    (Thai for Communication)  
   202175   ศิลปวิจักษ ์ 2(2-0-4) 
    (Art Appreciation)  
   202181   สุขภาพองค์รวม 2(2-0-4) 
    (Holistic Health)  
   202222   พันธกิจสัมพนัธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2(1-2-3) 
    (Professional and Community Engagement)  
   202241   กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 
    (Law in Daily Life)  
   202324   ไทยศึกษาเชงิพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
    (Pluri-Cultural Thai Studies)  
   202331   อาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 
    (ASEAN Studies)  
   202373   การคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4) 
    (Design Thinking)  

 3.1.4.2   หมวดวิชาเฉพาะ 149 หน่วยกิต 

             กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 46 หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 37 หน่วยกิต 

   102105 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
    (Organic Chemistry)  
   102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
    (Organic Chemistry Laboratory)  
   102115 หลักเคมี 4(4-0-8) 
    (Principles of Chemistry)  
   102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-0) 
    (Principles of Chemistry Laboratory)  
   103109 แคลคูลัสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 
    (Essential Calculus)  
   104101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) 
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    (Principles of Biology I)  
   104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
    (Principles of Biology Laboratory I)  
   104108 หลักชีววิทยา 2 4(4-0-8) 
    (Principles of Biology II)  
   104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
    (Principles of Biology Laboratory II)  
   105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(4-0-8) 
    (General Physics)  
   105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-0) 
    (General Physics Laboratory)  
   109201 ชีวเคมี 4(4-0-8) 
    (Biochemistry)  
   109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
    (Biochemistry Laboratory)  
   102214 เคมีปริมาณวิเคราะห์   3(3-0-6) 
    (Quantitative Chemical Analysis)  
   102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์     1(0-3-0) 
    (Quantitative Chemical Analysis 

Laboratory) 
 

   2) กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข 9 หน่วยกิต 
   108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ 4(4-0-8) 
    (Microbiology for Public Health)  
   108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 1(0-3-0) 
    (Microbiology for Public Health Laboratory) 
   110207 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
    (Basic Human Anatomy and Physiology)  
   110208 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

มนุษย์พ้ืนฐาน 
1(0-3-1) 

    (Basic Human Anatomy and Physiology 
Laboratory) 

 

 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 26 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาชีวสถิติหรือวิจัยทางสาธารณสุข 5 หน่วยกิต 

   802306 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
    (Biostatistics for Health Science)  
   802401 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม      2(1-3-3) 
    (Research Methodology  in Environmental 

Health) 
  2)  กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 3 หน่วยกิต 
   801102 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
    (Epidemiology)  
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  3)  กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข    
การจัดการด้านสุขภาพ 

2 หน่วยกิต 

   801202 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
    (Public Health Administration) 
  4)  กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
   802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    (Principles of Environmental Health) 
  5)  กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 หน่วยกิต 
   803101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    (Basic Occupational Health and Safety)  
  6)  กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ 
4 หน่วยกิต 

   802308 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย                                  

2(2-0-4) 

    (Public Health, Environmental and 
Safety Laws) 

 

   802301 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
    (Environmental Health Ethics)  
  7)  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   801101 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
   (Health Literacy and Behavioral Science) 

  8) กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค 
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรค 

 
3 

 
หน่วยกิต 

   801201 การป้องกันและควบคุมโรค  
(Disease Prevention and Control) 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 69 หน่วยกิต 
 วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม   
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานอนามัยส่ิงแวดล้อมและ

การสุขาภิบาล 
33 หน่วยกิต 

   802201 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 4(4-0-8) 
    (Vector Control)  
   802302 พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
    (Basic Design in Environmental Health Works) 
   802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7) 
    (Principles of Toxicology in Environmental Health) 
   802311 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 4(4-0-8) 
    (Food Sanitation and Food Hygiene)   
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   802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและ
สุขลักษณะอาหาร 

2(0-6-2) 

    (Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory)  
   802313 การจัดการขยะมูลฝอย  4(4-0-8) 
    (Solid Waste Management)  
   802314 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6) 
    (Indoor Air Quality Management)  
   802315 การจัดการน้ าสะอาด 4(4-0-8) 
    (Clean Water Management)  
   802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 4(4-0-8) 
    (Wastewater Treatment System 

Management and Control) 
 

   802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 1(0-3-1) 
    (Wastewater Treatment System Management        

and Control Laboratory)  
  2) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  4 หน่วยกิต 

   802402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4(3-3-7) 
    (Environmental and Health Impact Assessment) 
        3)  กลุ่มวิชาการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 14 หน่วยกิต 

   802303 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
    (Microbiology for Environmental Pollution) 
   802309 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 3(3-0-6) 
    (Air and Noise Pollution and Control) 
   802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 2(0-6-2) 
    (Air and Noise Pollution and Control Laboratory) 
   802305 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและของ

เสียอันตราย 
2(2-0-4) 

    (Industrial and Hazardous Waste Management)  
   802405 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3(3-0-6) 
    (Water and Wastewater Analysis)  
   802406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 1(0-3-1) 
    (Water and Wastewater Analysis Laboratory)  
  4) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4 หน่วยกิต 

   802304 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาดเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4(4-0-8) 
 

    (Environmental Management and Cleaner 
Production for Sustainable Development) 
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  5) กลุ่มงานวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 หน่วยกิต 
   802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(0-9-3) 
    (Environmental Health Study Project)  
   802408 สัมมนา / ปัญหาพิเศษปัญหาสิ่งแวดล้อม 2(1-3-3) 
    (Seminar / Special Problems on 

Environmental Problem) 
 

6)  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ 
    ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม  

9 หน่วยกิต 

802490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education)  
802491 สหกิจศึกษา 1     8 
 (Cooperative Education I)  
802492* สหกิจศึกษา 2     8 
 (Cooperative Education II)  
หมายเหตุ :  * นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในกรณี

ประสงค์จะเพ่ิมทักษะการปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
ในกรณีนักศึกษาไม่ได้ไปสหกิจศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกจิศึกษา ให้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ 
802490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education)  
802496 ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์

มลพิษ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
2(2-0-4) 

 (Specific Topics in Environmental 
Pollution Science and Health) 

 

802497 การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 
 (Environmental Health Field Training)  

 

3.1.4.3   หมวดวิชาเลือกเสรีวิชาเอกอนามัยส่ิงแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือวิชา

เลือกเสรีที่สาขาวิชาเปิดสอน  ได้แก่ 
  3.3.4.3.1   วิชาบังคับเลือก                             7         หน่วยกิต 

802316 การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ                   3(3-0-6) 
(Environmental Health Management in  
Emergencies and Disasters) 

802317 การจัดการและควบคุมเหตุร าคาญ                     4(4-0-8) 
(Public Nuisance Management and Control)      
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3.3.4.3.2    วิชาเลือกเสรี                               2         หน่วยกิต  
   802318 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
    (Consumer Protection in Public Health)  
   802319 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2(2-0-4) 
    (Environmental and health risk assessment) 
   802320 นิเวศวิทยามนุษย์ 2(2-0-4) 
    (Human Ecology)  
   802321 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสาร

ข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
2(2-0-4) 

 
    (Public participation and environmental 

and health communication) 
 

   802322 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
    (Sustainable Sanitation)  
   802323 หลักความปลอดภัยในอาหาร 2(2-0-4) 
    (Principal of Food Safety)  
   802324 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้าน          

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
3(2-3-5) 

    (Quality, Environmental, and Safety 
Management Systems) 

 

   802325 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 2(2-0-4) 
    (Environmental Management in Hospital) 
    802326 โภชนาการสาธารณสุข                                  3(3-0-6) 

(Nutrition for Public Health) 
   802327 สุขาภิบาลอาคารสถานที่                                4(4-0-8) 
    (Sanitation in Public Places) 

 
3.1.4.4   วิชาเอก–โท (อนามัยสิ่งแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ) 

      ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
จะต้องเรียนเพิ่มเติมวิชาโทในกลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้ 
กลุ่มวิชาบังคับ                                    8     หน่วยกิต  
205305  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่     3(3-0-6) 

(Entrepreneurship and New Venture  
Creation) 

205306    กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และ        2(2-0-4) 
               บริการนวัตกรรม   

          (Go-to-Market Strategies for Innovative Product  
          and Service) 

205307    แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน                      3(3-0-6) 
    (Business Plan and Financing) 
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กลุ่มวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า      4 หน่วยกิต 
205381  นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ                    2(1-2-3) 
         (Business Model Innovation) 
205382  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ               2(1-2-3) 
            (Product and Service Design) 
205383  ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม   2(2-0-4)                                                                                         
            (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 
205384  กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม  2(2-0-4)                                                                                         
 (Intellectual Property Strategies for Innovative 

Business) 
205385  การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม                2(1-2-3) 
         (Social Innovation Development) 
205386  ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม               2(1-2-3)                                                                                         
            (Social Entrepreneurship) 
205387  ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี         2(1-2-3)                                                                                         
            (Technopreneurship) 
205388  โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ                             2(2-0-4)                                                                                         
            (Entrepreneurial Logistics) 

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ                    9   หน่วยกิต 
ทางอนามัยส่ิงแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ                          
205395  เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียม       1(1-0-2) 
            การบ่มเพาะประกอบการ   

(Pre-Enterprise Cooperative Education or  
Pre-Enterprise Incubation) 

205492  สหกิจศึกษาประกอบการ                   8 หน่วยกิต 
        (Enterprise Cooperative Education) 
205493  การบ่มเพาะประกอบการ                   8 หน่วยกิต 

                       (Enterprise Incubation) 
หมายเหตุ : ในกรณีไม่จบการศึกษาตามแผนดังกล่าว ผู้เรียนสามารถแจ้งส าเร็จ

การศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3.1.4.5   ความหมายของเลขรหัสวิชา  

เลขประจ ารายวิชา  ประกอบด้วยเลข 6 ตัว  หน้าชื่อรายวชิามีความหมาย ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 

ล าดับที่ 2 และ 3 
ล าดับที่ 4 
ล าดับที่ 5 และ 6 

หมายถึง   ส านักวิชา 
หมายถึง   สาขาวิชา 
หมายถึง   ชั้นปี 
หมายถึง   ล าดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี 
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3.1.4   แผนการศึกษาส าหรับวิชาเอกอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ชั้นปี 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 102115 หลักเคมี (Principles of Chemistry) 4 103109 แคลคูลัสพื้นฐาน (Essential Calculus) 4 102105 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3 
 102116 ปฏิบัติการหลกัเคมี  1 104108 หลักชีววิทยา 2 (Principles of Biology II) 4 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 
  (Principles of Chemistry Laboratory)  104109 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 2 1  (Organic Chemistry Laboratory)  
 104101 หลักชีววิทยา 1 (Principles of Biology I) 4  (Principles of Biology Laboratory II)  105103 ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) 4 
 104102 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 1  1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 105193 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 

ชั้นปี 1  (Principles of Biology Laboratory I)   (English for Communication 2)   (General Physics Laboratory)  
 202108 การรู้ดจิิทลั (Digital Literacy) 2 802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่แวดล้อม 3 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1  (Principles of Environmental Health)   (English for Academic Purposes)    
  (Use of Application Programs for Learning)  803101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน  3 801102 วิทยาการระบาด (Epidemiology) 3 
 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3   (Basic Occupational Health and Safety)   202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 
  (English for Communication 1)     xxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 2 
 801101 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร ์ 3       
  (Health Literacy and Behavioral Science)        
 รวม   19 รวม   18 รวม   19 
 110207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน 3 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 4 202201 ทักษะชีวิต (Life Skills) 3 
  (Basic Human Anatomy and Physiology)   (Microbiology for Public Health)  202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพฒันา  3 
 110208 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ  1 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรบัสาธารณสุข 1  (Man, Economy and Development)  
  สรรีวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน   (Microbiology for Public Health   801202 การบริหารงานสาธารณสุข 2 
  (Basic Human Anatomy and    Laboratory)   (Public Health Administration)  
  Physiology Laboratory)  109201 ชีวเคมี (Biochemistry) 4 802201 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค  4 

ชั้นปี 2 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1  (Vector Control)  
  (Citizenship and Global Citizens)  213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2 
 102214 เคมีปริมาณวิเคราะห ์ 3  (English for Specific Purposes)     
  (Quantitative Chemical Analysis)  202203 มนุษย์กับสงัคมและสิง่แวดล้อม 3    
 102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห ์ 1  (Man, Society and Environment)     
  (Quantitative Chemical Analysis Laboratory)  202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2    
 801201 การป้องกันและควบคุมโรค 3       
  (Disease Prevention and Control)        
 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2       
 รวม   16 รวม   18 รวม   14 
 802301 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 802306 ชีวสถิติส าหรบัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3 802311 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 4 
  (Environmental Health Ethics)   (Biostatistics for Health Science)   (Food Sanitation and Food Hygiene)  
 802302 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร 2 
  (Basic Design in Environmental Health Works)   (Principles of Toxicology in    และสุขลักษณะอาหาร  
 802303 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดลอ้ม 3  Environmental Health)   (Food Sanitation and Food Hygiene  

  (Microbiology for Environmental Pollution)  802308 กฎหมายเกี่ยวกบัการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 2  Laboratory)  
 802304 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลย ี 4  และความปลอดภัย  802313 การจัดการขยะมลูฝอย 4 

ชั้นปี 3  การผลิตทีส่ะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   (Public Health, Environmental and    (Solid Waste Management)  
  (Environmental Management and Cleaner   Safety Laws)  802314 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3 
  Production for Sustainable Development)  802309 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 3  (Indoor Air Quality Management)  
 802305 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2  (Air and Noise Pollution and Control)  802317 การจัดการและควบคุมเหตุร าคาญ 4 
  และของเสียอันตราย  802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 2  (Public Nuisance Management and     (วิชาเลือกเสรี 3) 
  (Industrial and Hazardous Waste Management)   (Air and Noise Pollution and Control    Control)  
 802316 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้มในภาวะฉุกเฉิน 3  Laboratory)     
  และภัยพิบัต ิ    (วิชาเลือกเสรี 2) 802315 การจัดการน้ าสะอาด 4    
  (Environmental Health Management in    (Clean Water Management)     
  Emergencies and Disasters)        
 รวม   17 รวม   18 รวม   17 

 213205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน (English for Careers) 3 802491 สหกจิศึกษา 1 8 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิง่แวดล้อม 3 
 802401 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิง่แวดล้อม 2  (Cooperative Education I)   (Environmental Health Study Project)  
  (Research Methodology in Environmental Health)     802408 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 2 
 802402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4     (Seminar / Special Problems on   
  (Environmental and Health Impact      Environmental Problem)  
  Assessment)        
 802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 4       
  (Wastewater Treatment System           

ชั้นปี 4  Management and Control)        
 802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 1       
  (Wastewater Treatment System            

 

  Management and Control Laboratory)        
 802405 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3       
  (Water and Wastewater Analysis)        
 802406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 1             
  (Water and Wastewater Analysis Laboratory)              
 802490 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 1       
 รวม   19 รวม   8 รวม   5 

รวมหน่วยกิตท่ีศึกษา  188  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาส าหรับวิชาเอก–โท (อนามัยส่ิงแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ) 
ชั้นปี 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 102115 หลักเคมี (Principles of Chemistry) 4 103109 แคลคูลัสพื้นฐาน (Essential Calculus) 4 102105 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3 
 102116 ปฏิบัติการหลกัเคมี  1 104108 หลักชีววิทยา 2 (Principles of Biology II) 4 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 
  (Principles of Chemistry Laboratory)  104109 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 2 1  (Organic Chemistry Laboratory)  
 104101 หลักชีววิทยา 1 (Principles of Biology I) 4  (Principles of Biology Laboratory II)  105103 ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) 4 
 104102 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 1  1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 105193 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 

ชั้นปี 1  (Principles of Biology Laboratory I)   (English for Communication 2)   (General Physics Laboratory)  
 202108 การรู้ดจิิทลั (Digital Literacy) 2 802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่แวดล้อม 3 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1  (Principles of Environmental Health)   (English for Academic Purposes)    
  (Use of Application Programs for Learning)  803101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน  3 801102 วิทยาการระบาด (Epidemiology) 3 
 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3   (Basic Occupational Health and Safety)   202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 
  (English for Communication 1)     xxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 2 
 801101 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร ์ 3       
  (Health Education and Behavioral Science)        
 รวม   19 รวม   18 รวม   19 
 110207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน 3 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 4 202201 ทักษะชีวิต (Life Skills) 3 
  (Basic Human Anatomy and Physiology)   (Microbiology for Public Health)  202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพฒันา  3 
 110208 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ  1 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรบัสาธารณสุข 1  (Man, Economy and Development)  
  สรรีวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน   (Microbiology for Public Health   801202 การบริหารงานสาธารณสุข 2 
  (Basic Human Anatomy and    Laboratory)   (Public Health Administration)  
  Physiology Laboratory)  109201 ชีวเคมี (Biochemistry) 4 802201 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค  4 

ชั้นปี 2 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1  (Vector Control)  
  (Citizenship and Global Citizens)  213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2 
 102214 เคมีปริมาณวิเคราะห ์ 3  (English for Specific Purposes)     
  (Quantitative Chemical Analysis)  202203 มนุษย์กับสงัคมและสิง่แวดล้อม 3    
 102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห ์ 1  (Man, Society and Environment)     
  (Quantitative Chemical Analysis Laboratory)  202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2    
 801201 การป้องกันและควบคุมโรค 3       
  (Disease Prevention and Control)        
 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2       
 รวม   16 รวม   18 รวม   14 
 802301 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 802306 ชีวสถิติส าหรบัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3 802311 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 4 
  (Environmental Health Ethics)   (Biostatistics for Health Science)   (Food Sanitation and Food Hygiene)  
 802302 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร 2 
  (Basic Design in Environmental Health Works)   (Principles of Toxicology in    และสุขลักษณะอาหาร  
 802303 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดลอ้ม 3  Environmental Health)   (Food Sanitation and Food Hygiene  

  (Microbiology for Environmental Pollution)  802308 กฎหมายเกี่ยวกบัการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 2  Laboratory)  
 802304 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลย ี 4  และความปลอดภัย  802313 การจัดการขยะมลูฝอย 4 

ชั้นปี 3  การผลิตทีส่ะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   (Public Health, Environmental and    (Solid Waste Management)  
  (Environmental Management and Cleaner   Safety Laws)  802314 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3 
  Production for Sustainable Development)  802309 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 3  (Indoor Air Quality Management)  
 802305 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 2  (Air and Noise Pollution and Control)  802317 การจัดการและควบคุมเหตุร าคาญ 4 
  และของเสียอันตราย  802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 2  (Public Nuisance Management and     (วิชาเลือกเสรี 3) 
  (Industrial and Hazardous Waste Management)   (Air and Noise Pollution and Control    Control)  
 802316 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้มในภาวะฉุกเฉิน 3  Laboratory)  205307 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน 3 
  และภัยพิบัต ิ    (วิชาเลือกเสรี 2) 802315 การจัดการน้ าสะอาด 4  (Business Plan and Financing)  
  (Environmental Health Management in    (Clean Water Management)  205xxx  วิชาเลือก entrepreneurship (2) 2 
  Emergencies and Disasters)  205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์และ 2    
 205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม ่ 3  บริการนวัตกรรม     
  (Entrepreneurship and New Venture Creation)   (Go-to-Market Strategies for Innovative      
     Product and Service)     
    205xxx  วิชาเลือก entrepreneurship (1) 2    
 รวม   20 รวม   22 รวม   22 

 213205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน (English for Careers) 3 205492 สหกจิศึกษาประกอบการ 8 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิง่แวดล้อม 3 
 802401 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิง่แวดล้อม 2  (Enterprise Cooperative Education)   (Environmental Health Study Project)  
  (Research Methodology in Environmental Health)   หรือ  802408 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 2 
 802402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4  205493 การบม่เพาะประกอบการ   8  (Seminar / Special Problems on   
  (Environmental and Health Impact   (Enterprise Incubation)   Environmental Problem)  
  Assessment)        
 802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 4       
  (Wastewater Treatment System           

ชั้นปี 4  Management and Control)        
 802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 1       
  (Wastewater Treatment System            

 

  Management and Control Laboratory)        
 802405 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3       
  (Water and Wastewater Analysis)        
 802406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 1             
  (Water and Wastewater Analysis Laboratory)              
 204395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการ  1       
  บ่มเพาะประกอบการ        
  (Pre-Enterprise Cooperative Education or         
  Pre-Enterprise Incubation)        
 รวม   19 รวม   8 รวม   5 

รวมหน่วยกิตท่ีศึกษา  200  หน่วยกิต 
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   3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา แสดงในเอกสารแนบ ก หน้า 75 

3.2   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ผศ.ดร.ประพัฒน์   เปน็ตามวา 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
3320500884864 

Ph.D. (Environmental Engineering and 
Management) 

M.Sc. (Environmental Technology and 
Management) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

Asian Institute of 
Technology 
Asian Institute of 
Technology (AIT) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 

2544 
 

2539 
2. อ.นลิน  สิทธิธูรณ ์
    เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
    3529900348168 

วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
        สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขาภิบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2543 
2540 

3. ผศ.ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา 
   เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
   3580400137381 

Ph.D. (Environmental Sciences) 
 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

University of East Anglia 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2555 
 

2543 
2540 

4. อ.ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก 
    เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
    3810100554935 

Dr.Eng. (Science and Engineering)  
 
วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)   
        สาขาวชิาวทิยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อม 

Ritsumeikan University 
ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 
 

2549 
 

2545 
 

5. อาจารย์ ดร. วีณา  รองจะโปะ 
   เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
   1309900300365 

วท.ด. (เคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

2558 
2551 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. รศ.ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ Ph.D. (Environmental Sciences) 
  
M.S. (Environmental Sciences) 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขาภิบาล) 

Rutgers University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Rutgers University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2544 
 

2539 
 

2532 
2. ผศ.ดร.ประพัฒน์   เปน็ตามวา 

 
 
 

 

Ph.D. (Environmental Engineering 
and Management) 

M.Sc. (Environmental Technology 
and Management) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

Asian Institute of 
Technology 
Asian Institute of 
Technology (AIT) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 

2544 
 

2539 
3. ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ Ph.D. (Biology) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
        สาขาวชิาวทิยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2548 
2541 

4. ผศ.ดร.ชื่นจิต  ชาญชติปรีชา Ph.D. (Environmental Sciences) 
 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
        สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขาภิบาล 

University of East Anglia 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 
 

2543 
2540 

 
5. อ.นลิน  สิทธธิูรณ์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
        สาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ุขาภิบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2543 
2540 

6. อ.ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก Dr.Eng. (Science and Engineering)  
 
วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
        สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
        อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Ritsumeikan University 
ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 
 

2549 
 
2545 

7. อาจารย์ ดร. วีณา  รองจะโปะ วท.ด. (เคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
        เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2558 
2551 

8.  ผศ.พรพรรณ  วัชรวิทูร วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2542 
 

2538 

9. ผศ.เกียรติศักดิ์  บัตรสูงเนิน วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2550 
 

2547 
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ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

10.  ผศ.พิรัชฎา  มุสิกะพงศ์ วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
        สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2550 
 

2546 

11.  อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์  Ph.D. (Occupational Health) 
 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัย)   
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

The University of 
Manchester ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 
 
2542 

 
2538 

12.  อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ Ph.D. (Ergonomics) 
 
 
 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัย)   
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)   

The University of 
Occupational and 
Environmental Health 
ประเทศญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557 
 
 
 

2546 
 

2536 
13.  อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา Sc.D. (Occupational and 

Environmental Hygiene) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)   
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย   

University of 
Massachusetts Lowell 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
 

 
2546 
2539 

 
14.  ผศ.ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา Ph.D. (Environmental 

Management) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2552 
 

2543 
15.  อาจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นใจ Ph.D. (Ergonomics)  The University of 

Occupational and 
Environmental Health, 
ประเทศญี่ปุ่น 

2557 

16.  อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
        สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

2553 
2547 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
    - 
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
ในหลักสูตรนี้ให้นักศึกษาต้องออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (เอกสารแนบ ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา)  
หน้า 173 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น 

2) สามารถน าความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ          
มาประยุกต์ใช้ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม/อนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับผลกระทบทาง
สุขภาพและสังคมได้ 

4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5) มีความตระหนักในกฎระเบียบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร

การท างานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 

4.2  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีการศึกษาท่ี 4 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (เอกสารแนบ ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา) 
หน้า 173 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาหรือระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (เอกสารแนบ ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา)  
หน้า 173 

 
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ในหลักสูตรนี้ให้นักศึกษาต้องท าโครงงานซึ่งอยู่ในรายวิชา 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 
เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า 

และทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ มีประโยชน์ และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะการท าโครงงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงงาน 

และการเขียนรายงานเพ่ือน าเสนออย่างมีคุณภาพ ดังนี้ มีการทบทวนหลักการทางวิชาการ ทฤษฏี 
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวางรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปรผล การสรุปผล 
และการน าเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.3   ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 3  ของชั้นปีการศึกษาที่ 4 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

5.4   จ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

5.5   การเตรียมการ 
ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าการท าโครงงาน ซึ่งนักศึกษาต้องท าการศึกษา

โดยการท าปฏิบัติการ และค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด 

5.6   กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงานประเมินผลจากรายงานโครงงาน 

รวมทั้งการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยโครงการดังกล่าวต้องมีคุณภาพซึ่งมีเนื้อหาสาระที่
เป็นประโยชน์ต่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) ด้านภาวะความเป็นผู้น าและการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- ในรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษา

ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน พร้อมทั้งให้มีตัวแทนกลุ่มเป็นผู้น าใน
การท างานเพ่ือฝึกการบริหารการท างานความเป็นผู้น า
ของตนเองและสามารถน าเสนอรายงานของกลุ ่มได้
อย่างมีคุณภาพพร้อมฝึกความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนจากการท างานได้ 

(2) ด้านความรับผิดชอบและการมี
วินัยในตนเอง 

- ในการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมี
การวางแผนการท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมายและจัดให้
มีการรายงานผลเป็นระยะ โดยมีการก าหนดเวลาในการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ส่งงานเพ่ือฝึกให้มีวินัยในการท างานและยังเป็นการฝึก
การวางแผนการท างานและการเรียนให้แก่นักศึกษาอีก
ด้วย 

(3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตัวให้เหมาะสมโดยมี
การสอนที่ สอดแทรกคุณธรรม  จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การเห็นแก่ประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อให้เกิดจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม และแนวคิดที่เป็นประโยชน์เหมาะสมต่อ
การท างานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้วย
ตนเอง 

- มีการจัดการศึกษาให้นักศึกษามีชั่วโมงเรียนรู้ศึกษาด้วย
ตนเอง  

- จัดให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่าง
เสรี 

- นอกจากนั้นยังมีรายวิชาสหกิจศึกษาที่ฝึกให้นักศึกษา
สามารถน าวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ด้วยตนเองในสถานประกอบการที่
นักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพที่ตนเองได้ปฏิบัติ 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งสร้าง
บัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Leaning Outcomes) 
และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 

2.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) มีดังนี้ 

PLO1 อธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

PLO2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
PLO3 น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 
PLO4 ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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PLO5 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

PLO6 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
PLO7 วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
PLO8 ด าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.2  Categories of program learning outcomes (PLOs)  
 

Outcome statement Specific 
LO 

Generic 
LO 

Level TQF 

1. อธิบายศาสตร์พ้ืนฐานและองค์ความรู้
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง 

  U 
Understand 

2 

2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  A 
Apply 

1, 4 

3. น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การ
อ่านและการเขียน 

  A 
Apply 

5 

4. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  A 
Apply 

6 

5. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่มและชุมชนได้อย่างเป็น
องค์รวม 

  A 
Analyze 

3  

6. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
วิทยาศาสตรอ์นามัยสิ่งแวดล้อม 

  A 
Analyze 

5 

7. วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  E 
Create 

3 

8. ด าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  E 
Create 

3 

 
 2.3 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ลงสู่รายวิชา  
 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
U A A A A A E E 

ปี 1         
 102115 หลักเคม ี         
 102116 ปฏิบัติการหลักเคม ี         
 104101 หลักชีววิทยา 1         
 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1         
 202108 การรู้ดจิิทัล         
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
U A A A A A E E 

 202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการ 
           เรียนรู้ 

        

 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1         
 801101 ความรอบรูด้้านสุขภาพและ

พฤติกรรมศาสตร ์
        

 103109 แคลคูลัสพื้นฐาน         
 104108 หลักชีววิทยา 2         
 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2         
 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2         
 802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัย 

           สิ่งแวดล้อม 
        

 803101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
           พื้นฐาน 

        

 102105 เคมีอินทรีย์         
 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์         
 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป         
 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป          

 801102 วิทยาการระบาด         

 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง    
           วิชาการ 

        

 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)         

ปี 2          
 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)         

 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก         
 110207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ 

            มนุษย์พ้ืนฐาน 
        

 110208 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 
           สรีรวิทยาของมนุษย์พ้ืนฐาน 

        

 102214 เคมีปริมาณวิเคราะห์         
 102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์         
 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข         
 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 

            สาธารณสุข 
        

 109201 ชีวเคมี         
 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี         
 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         
 801201 การป้องกันและควบคุมโรค         
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
U A A A A A E E 

 202201 ทักษะชีวิต         
 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา         
 801202 การบริหารงานสาธารณสุข         
 802201 การควบคุมแมลงและสัตว์ 

            พาหะน าโรค 
        

 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)         
ปี 3          
 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม         
 802302 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

           สิ่งแวดล้อม 
        

 802303 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม         
 802304 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 

           เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อ 
           การพัฒนาท่ียั่งยืน 

        

 802301 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัย 
           สิ่งแวดล้อม 

        

 802305 การจัดการกากของเสีย 
           อุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 

        

 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)         
 802306 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      /   
 802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม         
 802308 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

           สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
        

 802309 มลพิษอากาศ  เสียง และการควบคุม         
 802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียงและ 

           การควบคุม 
        

 802315 การจัดการน้ าสะอาด         
 802311 การสุขาภิบาลอาหารและ 

           สุขลักษณะอาหาร 
        

 802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร  
           และสุขลักษณะอาหาร 

        

 802313 การจัดการขยะมูลฝอย         
 802314 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร         
ปี 4          
 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน         
 802401 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัย 

           สิ่งแวดล้อม 
        

 802402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม         
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
U A A A A A E E 

           และสุขภาพ 
 802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัด 

           น้ าเสีย 
        

 802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม 
           ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

        

 802405 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย         
 802406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย         
 802490 เตรียมสหกิจศึกษา         
 802491 สหกิจศึกษา 1         
 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม         
 802408 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ปัญหา 

           สิ่งแวดล้อม 
        

วิชาเลือก         

 802316 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน 
           ภาวะฉุกเฉิน 

        

         802317  การจัดการและควบคุมเหตุร าคาญ         

 802318 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข         
 802319 การประเมินความเสี่ยงทาง 

           สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
        

 802320 นิเวศวิทยามนุษย์         
 802321 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ 

           การสื่อสารข้อมูลสุขภาพและ 
           สิ่งแวดล้อม 

        

 802322 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน         
 802323 หลักความปลอดภัยในอาหาร         
 802324 ระบบคุณภาพและระบบการ 

           จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ 
           ปลอดภัย 

        

 802325 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล         
 802326 โภชนาการสาธารณสุข         
 802327 สุขาภิบาลอาคารสถานท่ี         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

202108   การรู้ดิจิทัล                           

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การเรียนรู้                           

213101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                           

ภาคการศึกษาที่ 2 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                           

ภาคการศึกษาที่ 3 
213203   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง

วิชาการ             
  

        
    

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 (เลือก 2 หน่วยกิต) 
202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก                           

202111   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           

202175   ศิลปวิจักษ์                           
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

202181   สุขภาพองคร์วม                           

202222   พันธกจิสัมพนัธ์ชุมชนกับกลุม่อาชีพ                           

202241   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                           

202324   ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                           

202331   อาเซียนศึกษา                           

202373   การคิดเชิงออกแบบ                           

ภาคการศึกษาที่ 2 (เลือก 2 หน่วยกิต) 
213204   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          

      
    

       

202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม                           

202111   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           

202175   ศิลปวิจักษ์                           

202181   สุขภาพองคร์วม                           

202222   พันธกจิสัมพนัธ์ชุมชนกับกลุม่อาชีพ                           

202241   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                           

202324   ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                           

202331   อาเซียนศึกษา                           

202373   การคิดเชิงออกแบบ                           
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

ภาคการศึกษาที่ 3 (เลือก 2 หน่วยกิต) 

202201 ทักษะชวีิต                           

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา                           

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           

202175 ศิลปวิจักษ์                           

202181 สุขภาพองคร์วม                           

202222 พันธกจิสัมพนัธ์ชุมชนกับกลุม่อาชีพ                           

202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                           

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                           

202331 อาเซียนศึกษา                           

202373 การคิดเชิงออกแบบ                           

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 213205   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

102115 หลักเคมี                           

102116 ปฏิบัติการหลักเคมี                           

104101 หลักชีววิทยา 1                           

104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                           

801101 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรม
ศาสตร์ 

                          

ภาคการศึกษาที่ 2 
103109 แคลคูลัสพื้นฐาน           

 
 

 
 
 

               

104108 หลักชีววิทยา 2                           

104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                           

802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม                           

803101 อาชีวอนามัยและความปลอดภยัพื้นฐาน                           
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

ภาคการศึกษาที่ 3 

102105 เคมีอินทรีย์                           

102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                           

105103 ฟิสิกส์ทั่วไป                           

105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                           

801102 วิทยาการระบาด                           

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์พื้นฐาน 

                          

110207 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน 

                          

202202   ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก                           

102214 เคมีปริมาณวิเคราะห์                           

102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห ์                           

801201 การป้องกนัและควบคุมโรค                            

ภาคการศึกษาที่ 2 

108205 จุลชีววทิยาส าหรับสาธารณสุข                           

108206 ปฏิบัติการจุลชวีวทิยาส าหรับสาธารณสุข                           

109201 ชีวเคม ี                           
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 
                          

ภาคการศึกษาที่ 3 

801202 การบริหารงานสาธารณสุข 
 

                          

802201 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค                           

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

802301 
 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 

                          

802302 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                           

802303 จุลชีววทิยามลพิษสิ่งแวดล้อม                           

802304 การบริหารจัดการสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยี 
การผลิตที่สะอาดเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

                          

802305 การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมและของ
เสียอันตราย 

                          

ภาคการศึกษาที่ 2 

802306 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                           

802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                           

802308 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสขุ สิ่งแวดลอ้ม และ
ความปลอดภัย                         

  

802309 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม                           

802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 
ควบคุม 
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
802315 การจดัการน้ าสะอาด                           

ภาคการศึกษาที่ 3 

802311 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร                           

802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและ 
สุขลักษณะอาหาร 

                          

802313 การจดัการขยะมูลฝอย                            

802314 การจดัการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
 

                          

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 802401 ระเบียบวิธีวจิัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม                           

802402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                           

802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย                           

802404 ปฏิบัติการการจดัการและควบคุมระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย 

                          

 

802405 การวเิคราะห์น้ าและน้ าเสีย                           

802406 ปฏิบัติการการวเิคราะห์น้ าและน้ าเสีย                           

802490 เตรียมสหกิจศึกษา                           

ภาคการศึกษาที่ 2 
 802491 

 
สหกิจศึกษา 1 
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

PLO 2 PLO 1 PLO 5, 7, 8 PLO 2 PLO 3, 6 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการฝึกปฏบิัต ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
ภาคการศึกษาที่ 3 

 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                           

802408 สัมมนา / ปัญหาพิเศษปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 

                          

วิชาเลือกเสร ี

802316 การจดัการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉกุเฉนิ
และภัยพิบัติ 

                          

802317 การจดัการและควบคุมเหตรุ าคาญ                           

802318 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 
                          

802319 การประเมนิความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอ้ม 
และสุขภาพ                         

  

802320 นิเวศวทิยามนุษย์ 
                          

802321 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสาร 
ข้อมูลสขุภาพและสิ่งแวดล้อม                         

  

802322 การสขุาภิบาลอย่างย่ังยืน                           

802323 หลักความปลอดภัยในอาหาร                           

802324 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                         

  

802325 การจดัการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล                           

802326 โภชนาการสาธารณสขุ               
            

802327 สุขาภิบาลอาคารสถานที ่                           

รายวิชาทดแทนสหกิจศกึษา                           

802496   ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
              มลพิษ สิ่งแวดลอ้ม และสขุภาพ  

          
               

802497 การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 

 
รายวิชา TQF 1 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
TQF 2 

ด้านความรู้ 
TQF 3 

ด้านทักษะทางปัญญา 
TQF 4 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

TQF 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO : 1 
แสดงออกถึงจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

PLO : 2 
ประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการ
วิเคราะห์ในการออกแบบ
นวัตกรรม 

PLO : 3 
วิเคราะห์บริบท/
สถานการณ์/ปัญหาที่สร้าง
โอกาสและความเสี่ยงต่อ
ธุรกิจ 

PLO : 4 
ออกแบบแบบจ าลอง
ธุรกิจและพัฒนาแผน
ธุรกิจ 

PLO : 5 
ปฏิบัติงานร่วมกับทีมท่ีมีความ
หลากหลาย 

PLO : 6 
วิเคราะห์และเลือก
ตลาดของธุรกิจท่ี
สามารถเข้าถึงได้  

PLO : 7 
สื่อสาร/น าเสนอ
แนวคิดธุรกิจ 

(1)  กลุ่มวิชาบังคับ        
205305  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 

       

205306  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และ 
            บริการนวัตกรรม 

  
  

   

205307  แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน        
(2)  กลุ่มวิชาเลือก          
205381  นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ  

    
  

205382  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ     
   

205383  ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม        
205384  กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม   

     

205385  การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม        

205386  ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม        
205387  ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี        
205388  โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ        
(3)  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ        
205395  เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 
            เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

       

205492  สหกิจศึกษาประกอบการ        
205493  การบ่มเพาะประกอบการ        
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคมและดู

ความมีวินัยในการท างาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน การน าฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในการน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

          (2)  นักศึกษาน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดู
เจตคติจากเนื้อหาที่น าเสนอที่แสดงถึงความตระหนัก และการปฏิบัติตนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3)  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองโดยใช้
ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะค าถามแบบจ ากัดค าตอบ (Restricted 

Response)  
    (2)  ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question)      
    (3)  สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
    (4)  การสร้างค าถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างท าการเรียนการสอน 

(5)  การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบ
กลุ่มและรายบุคคล 

2.2  ด้านความรู้ (Knowledge) 
     2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2)  ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและ

สังคมโลกได้ อย่างเหมาะสม  
(3)  มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็น 
      ผู้ประกอบการทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0  
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    2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           (1)  ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     (2)  ให้มีโครงการวิจัย (ด้านความเข้าใจตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม) 

           (3)  จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้า
ห้องเรียนเพ่ือน า  ข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบายการพัฒนาและผลกระทบของการพัฒนา
ตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ)และให้เห็น
ความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 

  (4)   เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรง
ให้กับนักศึกษา 

 (5)  เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
    2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
   (2)  การวัดผลแบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response Question)  
   

     2.3  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
   2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1)   มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนา
ตนเองและ ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

(2)   มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(3)  วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์   

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
(2)  กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและ

การแก้ไขปัญหา 
(3)  แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2)  ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3)  ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) 

     2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก 
(2) ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3)   มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจ

และเข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
(4)   เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็น

ผู้น า ผู้ตาม และท างานเป็นทีมได้ดี 
 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
       และความรับผิดชอบ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3)  จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน  

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
       ความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
(2)  สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 

  (3)  ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างานและจากความคิดเห็น
ของเพ่ือนร่วม  ชั้นเรียน 

         2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมิน   สารสนเทศเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 

    (2)  มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน    
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้   

ภาษาอย่างถูกต้อง  ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
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(2)  ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3)  มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

 2.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 (1)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจาก 
     การน าเสนองาน 
          (2)  ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
     และสืบค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
 (3)  ประเมินจากการท าข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ 
     กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
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หมวดวิชาเฉพาะ - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
 

2.1   ด้านคุณธรรม  จริยธรรม (Ethics and Morals) 
2.1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

              (1)  ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
              (2)  รักษาวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง งานและสังคม 

              (3)  รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  ตระหนักในรักคุณค่าและ 

                    ศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์                  

                (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ  ขององคก์รและสังคม 

(5)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2.1.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ใน

การเรียนทั้งในขณะเรียนและในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รู้หน้าที่ของตน มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิของผู้อื่น 

(2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน  
(3) สอดแทรกตัวอย่างเกี่ยวกับจิตส านึกและจรรยาบรรณในเนื้อหาวิชาเรียน 
(4) ก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่ม และจัดให้มีผู้น ากลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษามีความเป็น

ผู้น า กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถวางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนภายในกลุ่มได้  

(5) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษา/บุคคลที่ท า
ความดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ  

(6) เน้นกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเคารพในภูมิปัญญาของ
ผู้อื่น การอ้างอิงอย่างถูกวิธี การเผยแพร่ความรู้ใหม่ต่อวงการวิชาการ และการให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม 

(7) สนับสนุนการเข้าร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัครที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(8) เสริมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคมผ่าน

เนื้อหาวิชาเรียน 
(9) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างและเปิดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนแบบ

อิสระในชั้นเรียน 
 
 



 

48 

 

2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาและพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาในการเข้า

ชั้นเรียนและในการเข้าสอบในแต่ละครั้ง การส่งงานตามก าหนดเวลาที่มอบหมาย 
(3) ประเมินทัศนคติหรือมุมมองของนักศึกษาที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน

ตัวนักศึกษา 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่/งานที่ได้รับมอบหมาย และความซื่อสัตย์

จากพฤติกรรมในการท างานจากการตรวจงานเป็นรายบุคคล หรือจากการสอบ 

(5) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย การสอบย่อย และการสอบไล่ 
(6) ประเมินการท างานเป็นหมู่คณะจากการสังเกตพฤติกรรมของการท างานเป็น

กลุ่มของนักศึกษา 
(7) ประเมินจากผลการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา การ

แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และบุคลิกภาพตามหลักสูตรก าหนด  
(8) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.2 ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.2.1    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)   มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะ

น ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/สาธารณสุข/อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

(2)   มีความรู้และเข้าใจศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข 
อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

(3)   มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนงานโครงการและการประเมินผล 
(4)   มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกระบวนการวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลัง

บทเรียน พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จาก
วิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหา 

(2) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย การถาม-ตอบ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึก
ปฏิบัติการและรูปแบบการสอนที่บูรณาการรายวิชาต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา โดย
ใช้หลักการทางทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์และการ
ประยุกตป์ฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงเท่าทันต่อสถานการณ์และการ
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เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  

(3) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(4) มีการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(5) มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน

และเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา 
2.2.3    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาที่ศึกษา 
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ โดยการทดสอบ
ย่อย การสอบกลางภาคและประจ าภาคการศึกษา 

(2) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/โครงงานที่มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโดยพิจารณา
การน าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปใช้  การค้นคว้า การคิด การวิเคราะห์ 
และสามารถวิจารณ์ได้ รวมถึงการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(3) ประเมินจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาที่นักศึกษาได้ไป
ปฏิบัติ 

(4) ประเมินผลจากการส ารวจความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
2.3.1     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ตามลักษณะของวิชาชีพที่
ศึกษา 

(2)  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

(3)  วางแผนพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน โดยการประสานงานกับองค์กร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(4) ให้บริการด้านวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

(5)   มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได ้
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2.3.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) จัดให้มีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยกตัวอย่างหรือการท า

โจทย์ในชั้นเรียน เพ่ือแสดงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในรายวิชาที่
เหมาะสม 

(3) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของกระบวนการคิดตามธรรมชาติ
ของรายวิชา  

(4) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ารายงาน การสัมมนาทางวิชาการ 
การท าโครงงาน 

(5) มีการบรรยายและอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา อภิปรายระหว่างกลุ่ม
นักศึกษา พร้อมทั้งยกประเด็นปัญหาส าคัญหรือกรณีศึกษา 

(6) มีการก าหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา  

(7) กระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมหรือ
การค้นพบองค์ความรู้ใหม ่

2.3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะทางปัญญา  
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชาตามหลักสูตร โดยประเมินจาก

การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ารายงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
(4) ประเมินผลจากผลงานการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(5) ประเมินผลจากผลงานโครงการ/งานวิจัย/การสัมมนาวิชาการ ตามลักษณะรายวิชา

ที่ศึกษา  
(6) ประเมินผลจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการและจาก

คณาจารย์ในสาขาวิชา 
(7) ประเมินผลจากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibillity) 
2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)   มีภาวะผู้น าโดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
 (2)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอ่ืน 

 (3)   สามารถท างานเป็นทีมและมีความรับผิดขอบต่อตนเองและผู้อ่ืนในหน่วยงาน
และงานที่ได้รับมอบหมาย 



 

51 

 

 (4)   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 (5)   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร  

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) จัดการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยมอบหมายให้นักศึกษาท างาน
เป็นกลุ่ม และก าหนดความรับผิดชอบในการท างานของแต่ละคนในกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ของกลุ่ม 

(2) ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นให้มีความกล้าในการ
สอบถามในชั้นเรียน และสามารถแสดงความคิดเห็น เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วนต้นเอง 
การอภิปราย สัมมนา การเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การเรียนโดยใช้โครงการ
เป็นฐาน  

(3) ในรายวิชาปฏิบัติการ เน้นการท างานเป็นกลุ่มแต่ให้ท ารายงานเป็นรายบุคคล
และให้ฝึกหัดการน าเสนอผลงาน 

(4) จัดให้มีรายวิชาสัมมนา การศึกษาโครงงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น  

(5) จัดให้มีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน การสื่อสารและการติดต่อประสานงานในการท างาน
ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าประชุม หรือร่วมกิจกรรม หรือน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการภายในหรือภายนอกสถาบันช 

2.4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่มรวมถึง
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม ได้แก่ ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
หรือการท ารายงาน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
ในขณะร่วมกิจกรรม เช่น ระหว่างการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม ระหว่างการน าเสนอรายงานในขณะที่มีการวิเคราะห์และอภิปราย
รายงานจากอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา  

(3) ประเมินผลโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง และเพ่ือนในกลุ่ม จากปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษาในชั้นเรียน 

(4) ประเมินผลจากผลงานและผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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(5) ประเมินผลจากรายงานการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและการเรียนรู้ เช่น แฟ้ม
สะสมงาน เป็นต้น 

(6) ประเมินผลจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการและจาก
คณาจารย์ในสาขาวิชา 

 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถวิเคราะห์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติและชีวสถิติอนามัยสิ่งแวดล้อม การ

วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวม

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งด้านสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม  

(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

 

2.5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ก าหนดโจทย์ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การค านวณเชิงตัวเลข และการแปลความหมายของผลลัพธ์ 

(2) จัดให้มีการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะการ
ค้นคว้า อ้างอิงแหล่งข้อมูลทางวิชาการจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการท ารายงาน โครงงาน โครงการต่างๆ และการ
สัมมนาของนักศึกษา 

(3) ฝึกทักษะการพูดและเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมใน
รายวิชาต่างๆ โดยใช้ต าราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 

(4) จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและน าเสนอ

การแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
(6) มอบหมายงานที่พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน ตลอดจนการน าเสนอ

ประกอบกิจกรรมและสื ่อที ่เหมาะสมในรายวิชาต่างๆ เพื่อฝึกฝนการเป็น
วิทยากร 
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2.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       การ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

(2) ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการใช้ภาษา และทักษะการเป็น
วิทยากร 

(3) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม และประเมินทักษะการพูดและการเขียน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล 

(4) ประเมินผลจากงานในด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม 
(5) ประเมินผลจากเทคนิคการน าเสนอ ความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการถ่ายทอดสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
(6) ประเมินผลจากผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของเนื้อหากับ

แหล่งที่มาของข้อมูล 
(7) ประเมินผลจากผลงานในเรื่องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 

2.6  ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ 

2.6.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ 
(1) สามารถตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวังทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(2) สามารถเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม วินิจฉัยชุมชน วางแผนงานโครงการด้านสุขภาพ และ
ปฏิบัติตามแผนการติดตามและประเมินผล 

(3) สามารถสื ่อสารกับประชาชน ชุมชน และเครือข่ายในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 

(4) สามารถออกแบบกระบวนการและให้ค าปรึกษาเพื่อลดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ 

2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะและการฝึกปฏิบัติ 
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสหกิจศึกษาในสถานที่จริง
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข 

(2) จัดให้มีการเรียนการสอน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตรวจวิเคราะห์ 
ประเมิน เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้  
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(3) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาสามารถใหค าแนะน าใหค าปรึกษาเกี่ยวกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 

2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการฝึกปฏิบัติ 
(1) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
(2) ประเมินจากรายงานบุคคลที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินจากรายงาน การวิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้ากรณีศึกษา และการ

น าเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พบ 
(4) ประเมินจากทักษะการใช้ความรู้พ้ืนฐาน ในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา

รวมทั้งสหกิจศึกษา และโครงการฝึกปฏิบัติงาน 
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย วิธีการอภิปรายการซักถามและการ

ตอบค าถาม 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ความเป็นผู้ประกอบการ 
 

- ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
เ พ่ือ ให้ กระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ และ ใช้
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ พ่ือ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมด้านบริการ  

- ใช้กรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
- การดูแลของพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและ

อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการหรือ
อาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. แสดงออกถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
ระหว่างการเรียนการสอนการ
ท างานเป็นกลุ่ มและขณะที่ ให้
นักศึกษาท างานที่มอบหมายในชั้น
เรียน โดยการพูดคุยกับนักศึกษา 
โดยเน้นความรับผิดชอบต่องาน
และสังคม ความมีวินัย จรรยาบรรณ 

1. สังเกตพฤติกรรมต่าง  ๆ ของ
นักศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
สอน  

2. ประเมินจากความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พัฒนาจากการท า
โครงงาน รายงานเดี่ยวและกลุ่ม 
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถ่อมตน 
และความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

2. สอดแทรกจรรยาบรรณ โดยการ
บรรยายและยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
และทฤษฎีทางด้านธุรกิจและความ
เป็นผู้ประกอบการ  

3. ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง โดยการให้วิเคราะห์กรณีศึกษา 
และการจัดท า โครงงานที่ ต้ อง
ประยุกต์ความรู้ ในวิ ช าชี พกับ
สถานการณ์จริง 

3. ประเมินทัศนคติหรือมุมมองของ
นักศึกษาที่สะท้อนถึงคุณธรรม
และจริยธรรมในตัวนักศึกษา 

 
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น ก า ร
ออกแบบนวัตกรรม 

1. บรรยายตามหั ว ข้ อที่ ก า ห นด       
โดยเน้นแนวคิดและทฤษฎีเป็น
พ้ืนฐาน  

2. อภิปรายแลกเปลี่ยน ตั้ งค าถาม
เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และเสนอความคิดเห็นระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา และระหว่าง
นักศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3. มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงาน
และโครงงานเดี่ยวและกลุ่ม และ
น าเสนอผลการท ารายงานและโครงงาน 

4. เชิญบุคคลที่มีผลส าเร็จในงานที่
เกี่ ยวข้องมาเล่ าประสบการณ์
ความส าเร็จจากความรับผิดชอบ
และทักษะต่าง ๆ 

1. การทดสอบย่อย ทดสอบกลาง
ภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบ
เชิงวิเคราะห์เพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดและทฤษฎี 

2. ประเมินจากโครงงานและการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่มอบหมาย
ให้นักศึกษา  

3. สังเกต และประเมินการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

4. ประเมินการจัดท า และน าเสนอ
ร าย ง าน   โ ค ร ง ง าน   แล ะ
การศึกษาอิสระ 

 

 
 
 



 

56 

 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.  วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ริ บ ท /
สถานการณ์/ปัญหาที่
สร้างโอกาสและความ
เสี่ยงต่อธุรกิจ 

2. ออกแบบแบบจ าลอง
ธุรกิจและพัฒนาแผน
ธุรกิจ 

1. บรรยายและอภิปรายระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม
นักศึกษา พร้อมทั้งยกประเด็น
ปัญหาส าคัญหรือกรณีศึกษา 

2. มอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหา และ
น าเสนอผลการแก้ปัญหาในรูปของ
การอภิปรายกลุ่ม 

3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าและ
น าเสนอรายงาน และโครงงาน 

1. ประเมินจากการคิดวิเคราะห์และ
การเสนอแนะของนักศึกษาใน
ระหว่างการอภิปรายประเด็น
ปัญหาหรือกรณีศึกษา 

2. การทดสอบย่อย สอบกลางภาค
และปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่
มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาแบบองค์
รวม  

3. ประเมินจากการจัดท าและการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
รายงาน  และโครงงาน   

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมที่
มีความหลากหลาย 

1. พูดคุยในชั้นเรียน และในระหว่าง
การอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษาทราบ
ถึงความจ าเป็นของทักษะต่าง ๆ 
สอดแทรกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา  

2. ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงกิจกรรม 
และงานทั้งหมดที่จะต้องปฏิบัติใน
รายวิชา เพ่ือกระตุ้นนักศึกษาให้
ตระหนักเรื่องการจัดสรรเวลา และ
มีความรับผิดชอบต่อการท างานให้
เสร็จตามก าหนดเวลา 

3. ให้นักศึกษาท าโครงงานร่วมกันเป็น
กลุ่มที่มีความหลากหลาย โดยเน้น
การประยุกต์ความรู้ ที่ เ รี ยนใน
รายวิชากับปัญหาที่ก าหนด 

1. นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้น ด้วยแบบประเมิน
ที่ก าหนด 

2. ประเมินจากรายงานและงาน
การศึกษาค้นคว้ าที่ น า เสนอ 
รวมถึงพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมด้วยแบบประเมินที่ก าหนด 
โดยค านึงถึงกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดตามแผน 

3. ประเมินพฤติกรรมการเรียนใน                 
ชั้นเรียน ทั้งการฟังบรรยาย การ
มีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือ
น าเสนอรายงานของนักศึกษา 

4. ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
นอกชั้นเรียน เช่น ระหว่างการ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ใน
ระหว่างสอน ยกกรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และ
ความรับผิดชอบมาอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  และ
ระหว่างนักศึกษา 

 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.  วิ เคราะห์และเลื อก
ต ล า ด ข อ ง ธุ ร กิ จ ที่
สามารถเข้าถึงได้ 

2. สื่อสาร/น าเสนอ 
   แนวคิดธุรกิจ 

1. เน้นการสอนที่ใช้ปัญหาน า ทฤษฎี
ตาม และการพัฒนาแนวคิดจาก
ปัญหา เ พ่ือน า ไปสู่ ก ารค้ นพบ 
ข้อสรุปหรือทฤษฎีใหม ่

2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ ม  โดย
ค้ น ค ว้ า จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการสอน e-
Learning เ ป็ น ต้ น  แ ล้ ว จั ด ท า
รายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข 
หรือสถิติอ้างอิงจากแหล่ง ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และน าเสนอโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3. สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
แ ล ะนั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร ะห ว่ า ง
นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้ ก า ร เ รี ย น รู้
อิเล็กทรอนิกส์  

4. ตั้ งค าถามจากกรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์จริงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้ งใน
และต่างประเทศ  เพ่ือให้นักศึกษา
ฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหา และ
แสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

1. ประเมินจากรายงานบุคคลที่
ศึ กษาค้นคว้ า ใน เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรือคัดสรรด้วยตนเอง  

2. ประเมินจากรูปแบบการน าเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม และการมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอ 

3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 18 ระบบดัชนีผลการศึกษา หน้า 163 
 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา 
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่

มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง 
แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียง
กับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้
ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

(3) ทบทวนและวิเคราะห์จากโครงงานที่นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากสถาน
ประกอบการและจากคณาจารย์ในสาขาวิชา 

(4) ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาผ่านระบบลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาฯ  มีระบบประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับส านักวิชา และระดับ

มหาวิทยาลัย 

2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ประเมินภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   ใน

ด้านระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่  
1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินจากต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นวิทยากร หรือเป็น
อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ  
- จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
- จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ 
- จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 หมวด 10 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา หน้า 170 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.    การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์  เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทั้ง
รูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  

(3) การมอบหมายให้มีมิตราจารย์   ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสคอยให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านวิชาการ
และการวิจัยแก่อาจารย์ใหม่ 

(4) การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
(5) การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง

หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน า
ของมิตราจารย์ 

(6) การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 
2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการ

สอน ทั้งรูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้ง
มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

(2) ก าหนดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนการ
วัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็น
ประจ าทุกปี 
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(3) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การ
สอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้
ร่วมทีมการสอน 

(4) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการและวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(4) มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(5) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการ
น าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่  7  การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรฯ มีก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร

ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดย
ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้ 

(1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

(2) จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 

(3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
(5) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม

วิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการสู่สังคม 
(6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของหลักสูตร 
(7) ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์

และนักศึกษาปัจจุบัน 
     ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้มีการก ากับมาตรฐานภายในโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: ทปอ. (Council of University 
Presidents of Thailand QA : CUPT QA) และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก ากับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์การด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance 
Excellence หรือ EdPEx) ในอนาคต            
2. บัณฑิต  
     หลักสูตรฯ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการศึกษา และการมีงานท าของบัณฑิต นอกจากนั้นยังมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก เพ่ือศึกษา
ทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรมีการติดตาม
การพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการท างานบัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  
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3. นักศึกษา 

 3.1   การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนนักศึกษาสามารถปรึกษากับ

อาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ อาทิ การวางแผนการเรียน ปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืนที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน ตลอดจนการเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

3.2   การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
     การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การอุทธรณ์
และพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 
4. อาจารย ์
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
     การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และควรมีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุข 
 4.2  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มีนโยบายในการเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความ
เชี ่ยวชาญเฉพาะทางหรือเรียนรู ้จากผู ้มีประสบการณ์ตรง  โดยอาจารย์พิเศษหรือผู ้เชี ่ยวชาญต้องมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 
2536 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนของมหาวิทยาลัย ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 
1/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 
 4.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
 4.4  การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 
     (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     ด้วยสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก หลักสูตรฯ ให้
ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและส านักวิชาฯ โดยมีการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับ    ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Leaning Outcomes) และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบปรับปรุงหลักสูตร  ทุก 5 ปี  
    หลักสูตรให้ความส าคัญกับคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา โดยมีการประเมินผลนักศึกษา ดังนี้ 
      กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
          การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      การทวนสอบในระดับรายวิชา 
          ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
          การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
สุรนารี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และส าหรับหลักสูตรนี้ มีความจ าเป็นต้องมีผู ้ช่วย สอนที่มี
คุณสมบัติเฉพาะคือมีความรู้ความช านาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6.2   การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ด าเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา

ดูงาน ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น การวิจัยสถาบัน ท าหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการ 
คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

 6.3  การบริหารงบประมาณ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณาจัดสรร
ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น 
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 6.4  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 6.4.1  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย ใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์การสอนของ
อาคารเรียนรวม ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คอมพิวเตอร์               
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6.4.2   ห้องสมุด 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีเอกสารสิ่งพิมพ์ 

สื่อการศึกษาและบริการสารสนเทศ  (ข้อมูล ณ  วันที่  30  กันยายน  2558)  ดังนี้   
ก.  เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษาและบริการสารสนเทศ 

 

1. หนังสือฉบับพิมพ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)      123,747 เล่ม 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 122,250  ชื่อเรื่อง 
 1)  Audiobooks on EBSCOhost 8 ชื่อ   
 2)  Cambridge Books Online 28 ชื่อ   

 3)  CRCnetBASE 7 ชื่อ   
 4)  eBooks on EBSCOhost 115,606 ชื่อ   
 5)  ebrary 194 ชื่อ   
 6)  John Hopkin Collection 3 ชื่อ   
 7)  Knovel 3,000 ชื่อ   
 8)  MyiLibrary 153 ชื่อ   
 9)  OVID (e-Books) 5 ชื่อ   
 10)  Science Direct eBook 366  ชื่อ   
 11)  SpringerLink eBook 2,336 ชื่อ   
 12)  Wiley InterScience 195 ชื่อ   
 13)  Wood Head 49 ชื่อ   
 14)  World Sciencetific 42 ชื่อ   
 15)  ส านักพิมพ์อ่ืนๆ อาทิ Bentham 258  ชื่อ   
3. วารสารฉบับพิมพ์ที่บอกรับ 

(วารสารภาษาไทย 183 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาต่างประเทศ 282 ชื่อเรื่อง) 
465 

 
ชื่อเรื่อง 
 

4. วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 4,814 ชื่อเรื่อง 
1)  ACS Online & ACS Online Archives 36 ชื่อ   
2)  AIP / APS Journal 19 ชื่อ   
3)  Annual Reviews 34 ชื่อ   
4)  ASCE Journal 37 ชื่อ   
5)  ASME Digital Collection 8 ชื่อ   

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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6)  Bentham Science Online Newsletter 1 ชื่อ   
7)  Emerald Management e-Journal 92 ชื่อ   
8)  JSTOR 107 ชื่อ   
9)  Proquest Agricultural Science 450 ชื่อ   

10)  Science Direct 1,700 ชื่อ   
11)  SpringerLink Journal 1,130 ชื่อ   
12)  Wiley-Blackwell 1,200 ชื่อ 

 
  

5. ฐานข้อมูลออนไลน์   ได้แก่ 23 ฐาน 
 1) ABI/INFORM Complete   
 2) Academic Search Complete   
 3) Access Medicine   
 4) Access  Surgery   
 5) ACM Digital Library   
 6) ASTM Standards & Journals   
 7) Clinical Skills   
 8) Computers & Applied Sciences Complete   
 9) Dissertations Full Text in PDF format   
 10) Education Research Complete   
 11) H.W. Wilson    
 12) IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

13) ILO Encyclopedia 
  

 14) LISTA with FT   
 15) NPC Safety and Environmental   
 16) ProQuest Dissertations & Theses Global   
 17) SAE Digital Library   
 18) Safety Info   
 19) SCOPUS   
 20) Siamsafety.com   
 21) UpToDate   
 22) Web of Science 

23) ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) 
  

6. สื่ออ่ืนๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ 4,428 รายการ 
 
 
 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=2014012311000188b66f17
http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
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ข.  หนังสือและวารสาร สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
1. หนังสือ 1,828  เล่ม 
2. วารสาร  13  เรื่อง 

1) American water works association journal  
2) Environment: science and policy for sustainable development  
3) Environmental toxicology  
4) Food protection trends 
5) Health (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)  
6) Health services research  
7) Impact assessment and project appraisal  
8) International journal of environmental health research  
9) International journal of hygiene and environmental health  
10) Journal of environmental assessment policy and management 
11) Journal of environmental policy & planning  
12) Journal of solid waste technology and management  

 

 

ค. บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและ
สารสนเทศที่ห้องสมุดอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

ง. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาได้จัดให้มีบริการยืม/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ.  ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ 
1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- Audiobooks on EBSCOhost หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสียง ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาบอกรับเพ่ือให้บริการ 8 ชื่อเรื่อง 
1) Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ Cambridge ประกอบ ด้วย

เนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and 
Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations 

2) CRCnetBASE เป็นส่วนหนึ่งในส านักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นส านักพิมพ์ฯ ชั้น
น าแถวหน้าของโลก CRCnetBASE ได้รับรางวัล Science, Technology, and Medicine 

http://www.tandfonline.com/loi/venv20?open=55&repitition=0#vol_55
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-7278
http://www3.interscience.wiley.com/journal/117996515/home
http://www.tandfonline.com/loi/tiap20
http://www.tandfonline.com/loi/cije20?open=25&repitition=0#vol_25
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14384639
http://www.worldscientific.com/toc/jeapm/16/01
http://www.tandfonline.com/loi/cjoe20
http://www.ingentaconnect.com/content/jswt/jswt
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
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eBook ยอดเยี่ยม ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การแพทย์  

3) eBooks on EBSCOhost หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน โดยได้ผสมผสานฟังก์ชันที่เป็น
ประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายและสะดวกสบาย เช่น การเข้าถึงเอกสารเต็ม, ขั้นตอนการ
ดาวน์โหลดอย่างง่าย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, 
การ Download Offline ที่ผู้ อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การท าอ้างอิง และอ่ืนๆ 

4) E-library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ชั้นน ากว่า 220 ส านักพิมพ์ครอบคลุม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ 

5) John Hopkin Collection หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ด้ า น แ พทย์  ข อ งส า นั ก พิ ม พ์  
UnboundMedicine ป ร ะก อบ ด้ ว ย  Johns Hopkins ABX Guide, Johns Hopkins 
Diabetes Guide, Johns Hopkins HIV Guide  

6) Knovel หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ชั้นน า เช่น  ASME, AIChE, Chem Tech 
Publishing, Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, 
McGraw Hill, Royal Society of Chemistry, Springer – Verlag ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและเครื่องส าอาง ให้
เอกสารฉบับเต็มเป็น PDF โดยใช้โปรแกรม Acrobat reader มี Interactive Table ช่วย
การค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หนังสือทุกเล่มเข้าใช้ได้พร้อมกันไม่จ ากัด
จ านวนผู้ใช้ 

7) MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ชั้นน า ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
8) OVID (e-Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาบอกรับเพ่ือให้บริการ 5 ชื่อเรื่อง 
9) Science Direct eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Science Direct  ให้ข้อมูล

เอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่ง
พิมพ์และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct  

10) SpringerLink eBook  ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ 
จ านวน 2,334 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชีววิทยา ด้านธุรกิจ 
เศรษฐกิจและการบริหารจัดการ ด้านฟิสิกส์ เคมี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ 
สถิติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์  
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11) Wiley InterScience หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ John Wiley & Sons 
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

12) Wood Head หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Wood Head ครอบคลุมทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) 
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้ 

13) World Sciencetific หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ World Sciencetific 
ครอบคลุมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน และการจัดการ 

2.  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
- ACS Online & ACS Online Archives ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็ม

ของบทความ งานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 36 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1996-ปัจจุบัน ส าหรับ ACS Online Archives จ านวน 23 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1879-1995 

- AIP / APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ American Institute of Physics 
and American Physical Society รวม 19 ชื่อเรื่อง (AIP 11 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี-ปัจจุบัน, APS 
8 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993-ปัจจุบัน) ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็ม
ของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

- Annual Reviews ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ Annual 
Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science, Social Science จ านวน 34 ชื่อ ย้อนหลัง 
4 ปี-ปัจจุบัน  

- ASCE Journal ฐ านข้ อมู ล ว า ร ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ข อ ง  American Society of Civil 
Engineering ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของบทความวารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา 37 ชื่อเรื่อง ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน 

- ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็มของ American Society 
of Mechanical Engineers ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้บอกรับวารสาร จ านวน 8 ชื่อเรื่อง ซึ่งสามารถ
เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ 

- Bentham Science Online Newsletter จดหมายข่าวออนไลน์ของส านักพิมพ์ BenSci ให้
ข่าวและการปรับปรุงในทุกสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเทคโนโลยีและทางสังคม และธรรมชาติ  

- Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุม
วารสารกว่า 92 ชื่อเรื่อง ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการ
ภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาการการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และ

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20131001153644a92d36f9
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201207041612310b16711f


 

70 

 

วิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมือง
และนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ให้ข้อมูลเอกสารเต็มย้อนหลังครอบคลุมตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน และให้สาระสังเขปย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 

- JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 
2006-ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วนของ JSTOR archive collection 

- ProQuest Agricultural Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสาร
ของ Proquest LLC. ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ การ
ประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  กว่า 450 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-
ปัจจุบัน 

- Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มจากวารสารของส านักพิมพ์ในเครือ 
Elsevier ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์มีวารสารมากกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง 
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995- ปัจจุบัน 

- SpringerLink Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็ม ของ Springer. Part of 
Springer Science + Business Media ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 1,130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน  

- Wiley-Blackwell ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าโดย John 
Wiley & Sons จ านวน 1,200 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน 

3. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
- ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของบทความ

วารสารทั่วโลกกว่า 800 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
มนุษย์ การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีก
มากกว่า 60,000 บริษัท  

- Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสต ร์
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวารสารข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 
12,500 รายการ รวมทั้งข้อมูลฉบับเต็มซึ่งได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากกว่า 4,600 ชื่อ
เรื่อง มีไฟล์ข้อมูลย้อนหลังแบบ PDF ย้อนกลับไปปี ค.ศ. 1978 หรือก่อนหน้านั้นส าหรับวารสารมากกว่า 100 
รายการ และรายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง 

- Access Medicine เป็น ฐานข้อมูลรวบรวม Clinical Library (หนังสือทางคลินิกไม่น้อยกว่า 17 
ชื่อเรื่อง) LANGE Educational Library (หนังสือวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง หนังสือ
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วิทยาศาสตร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบตนเอง USMLEasy ข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย วีดิโอ
คลิปตลอดจนข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์ 

- Access Surgery ฐานข้อมูลทางด้านศัลยศาสตร์เหมาะกับ Clinical Year ประกอบด้วย หนังสือ
เด่นๆ ทางด้านศัลยศาสตร์หลายรายการ เช่น Schwartz, Zollinger, Maingot เป็นต้น และยังมีวีดีโอแสดง
การท าหัตถการ (procedure) ต่างๆ พร้อมกับ Teaching tools ส าหรับอาจารย์ 

- ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article reviews และเอกสารเต็มของ
บทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และจดหมายข่าว
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 400 ชื่อเรื่อง จัดท าโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน  

- ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสาร
ด้านวิศวกรรมโยธา จ านวน 3 ชื่อเรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of ASTM 
International, Journal of Testing and Evaluation จากส านัก พิม พ์  American Society for Testing 
and Materials โดยให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน และมาตรฐานกว่า 12,000 มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องยาง ปิโตรเคมี คอนกรีต ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้
พร้อมกัน 35 ผู้ใช้ 

- Clinical Skills  เป็นฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่น าเสนอข้อมูลและหลักฐานทางการพยาบาล 
ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่างๆ รวมไปถึงแบบฝึกหัดทบทวน เพ่ือให้
ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการท าทักษะทางการพยาบาลในแต่ละเรื่องนั้นๆ 

- Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง
วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายกว่า 2,000 
รายการ และให้ข้อมูลเอกสารเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ 

- Dissertation Full Text in PDF format ฐ า น ข้ อ มู ล เ อ ก ส า ร เ ต็ ม ข อ ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์
ภาษาต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง  

- Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษามีเนื้อหาครอบคลุม
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารเต็มกว่า 1,060 
ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูง รวมทั้งมีหนังสือ 
(Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกจ านวนมาก 

- H.W. Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
จัดการ บริหาร กฎหมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้ข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 11 ฐานข้อมูลย่อย  

http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
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- IEEE/ IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE)  และ The Institution of Engineering 
and Technology (IET)  

- ILO Encyclopaedia ฐานข้อมูลของ The International Labour Office (ILO) เพ่ือใช้ใช้ 
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety แบบเข้าใช้ได้ทีละ 1 คน (Single User) โดยเลือก
คลิกท่ีชื่อหัวข้อที่จะอ่าน กรอก User&Password และสามารถสั่งพิมพ์ได้ 

- Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full Text (LISTA with 
FT) ฐานข้อมูลออนไลน์ของวารสารกว่า 270 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัยและเอกสารทางด้าน
วิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ การค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ การจัดการ
สารสนเทศและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน 

- NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐาน
และสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1 ,000 แห่ง ประกอบไปด้วย
เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้าน
รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

- SEA Digital Library เป็นฐานข้อมูลที่ผลิตโดย SAE International  รวบรวม Technical 
Paper มากกว่า 90,000 รายการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 110 รายการ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1998 –ปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมยานยนต์ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ 
PDF file 

- Safety Info ฐ านข้ อมู ล เ อกสาร เต็ มของบทความ  ร าย ง าน  เ อกสาร  แบบฟอร์ ม  
รูปภาพ โปสเตอร์ คู่มือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยให้เอกสารมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง 

- SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มี
ข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจากส านักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน 
ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดู
เอกสารฉบับเต็มได้ 

- Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- UpToDate เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพรจากสหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือได้ของ

โลก โดยสามารถสืบค้นหาค าตอบตรงจุดตรงประเด็น ครอบคลุม 18 สาขาทางการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์ใน
สาขาต่างๆ, สูติ-นรีเวชวิทยา,กุมารเวชศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยศาสตร์ โดยท าการ review จาก

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20130904102958b9eeee89
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20101014123953f9b83fd5
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201111300939081a02900d
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วารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อ่านได้ไม่
จ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้ 

- Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อเรื่อง
เรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน   

 6.5  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีการประสานงานกับศูนย์บรรณสารและการสื่อสารในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

บริการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา และอาจารย์พิเศษ จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
อ่ืนๆที่จ าเป็นและในส่วนของส านักวิชาฯ มีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง มี
การสั่งซื้อหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะทางเพ่ือให้บริการห้องสมุดย่อยด้วยเช่นกัน 

 6.6  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
     มีการประเมินความพร้อมของทรัพยากรทุกปีงบประมาณ โดยการ 

- จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key performance indicators) 
 จากการด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการตามตัว
บ่งชี้  มีอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ตามท่ีระบุไว้ และมีหลักฐานประกอบทุกปีการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X รายงานการประชุม
หลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้อง กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขาวิชา 

X X X X X เล่มรายละเอียดของ
หลักสูตร 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบมคอ.3 
(ไม่มี มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม) อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X รายละเอียดของทุกรายวิชา  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน

X X X X X รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงาน
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2562 2563 2564 2565 2566 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

ผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

5. จัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X  X  X  X  รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตาม มคอ.3 

7. มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X แผนการสอนและประมวล
การสอนรายวิชาของทุก
รายวิชาในแต่ละปี 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X แผนการปฐมนิเทศและ
หลักสูตรการอบรมในเรื่อง
การเรียนการสอนแก่อาจารย์ 
ใหม่ และคู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรมของอาจารย์ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X รายงานการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/อบรมของบุคลากร 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจของ บัณฑิต 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X รายงานการติดตามผล
บัณฑิต 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
- ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน หรือการสนทนา    

เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชา 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกันและวิเคราะห์หาจุดอ่อน
และจุดแข็งในกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม  

- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ 

1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
- มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของ

แต่ละรายวิชา ที่นักศึกษาสามารถประเมินได้ในระหว่างการเรียนการสอนในทุกรายวิชาแต่
ละภาคการศึกษา ผลการประเมินมีการรายงานให้คณาจารย์และผู้บริหารได้รับทราบ เพ่ือ
ท าการปรับปรุงแก้ไข 

- มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการเรียนการสอนในภาพรวมและราย
สาขาวิชาเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
แก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึ้น 

- มหาวิทยาลัยมีระบบประเมินภาระงานที่ให้คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาด าเนินการเป็น
ประจ าในทุกภาคการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาอาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนและพัฒนาทักษะของ
คณาจารย์ในการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

- สาขาวิชามีการประชุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย 
ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

3) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  โดย

นักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนา  แผนกล
ยุทธ์การสอน/การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และแผนกล
ยุทธ์การในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ
อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบ  ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

กลุ่มวชิาแกนศึกษาทั่วไป  
 

202108 การรู้ดิจิตัล  2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ                               
การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและ       
การอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
202108 Digital Literacy 2(2-0-4) 
Prerequisite : None 

Selecting sources of information for research; using digital technology in 
information retrieval; collecting and evaluating information qualities; analyzing and 
synthesizing information; writing reports and referencing; security, effects, ethics, morals, and 
laws regarding media and digital technology using 

 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้  1(0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือจัดการงานเอกสาร                       
การน าเสนอสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพ่ือการค านวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวัน 
 
202109 Use of Application Programs for Learning       1(0-2-1) 

 Prerequisite :  None 
 Basics of computer programming; using application software for document 

management; presenting information; data management for calculation and creative 
database management; designing and developing a website for working in a daily life 
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202201 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ
และการคิดแบบองค์รวม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต การดูแล
สุขภาพของตนเอง การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไขปัญหาชีวิต 
 
202201      Life Skills                                                                                  3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
                 Knowing and understanding self and others; rational thinking and analyzing; 
systems and holistic thinking; creative decision-making and problem- solving; self-directed 
learning in a context of lifelong learning; work- life balance; sufficiency in living; self- care; 
stress and emotion management; solutions to life issues 
 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
               คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก แนวคิดส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และถอด
บทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
 
202202      Citizenship and Global Citizens                                                   3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
                 Important characteristics of citizens; roles of Thai and global citizens; important 
concepts of international relations; international organizations; transboundary impacts; 
critique and lesson-learned from international phenomena 
 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทาง
สังคม  ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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202203 Man, Society and Environment 3(3-0-6) 
Prerequisite : None  

Conditions of being human; cultural diversity; social order; ecological system; 
natural resources and environment; utilization of natural resources; sustainable 
development 
 
202207     มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา                                                        3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
                เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน                         
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

 

202207      Man, Economy and Development                                                3(3-0-6) 
Prerequisite:  None  
                 Economy and social development; trends of economic and social development; 
exclusive development; inclusive development; innovation-based development; creative 
economy; community engagement; social entrepreneurship 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
 

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนากล
ยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่ง
ทรัพยากรที่หลากหลาย 

 

213101 English for Communication 1 3(3-0-6) 
Prerequisite  : None  

Developing students’ abilities for effective communication in social settings; 
focusing on integrated skills with the primary emphasis on listening and speaking; developing 
communication and language learning strategies; and promoting autonomous learning using 
various resources 
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213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  213101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในสถานการณ์ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพ่ือ
จุดประสงค์เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้เนื้อหากึ่งวิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 

 
213102 English for Communication 2 3(3-0-6) 
Prerequisite  : 213101  English for Communication 1 

Further developing students’ abilities for effective communication in social and 
academic settings; focusing on integrated skills, particularly listening and speaking for 
academic purposes; further developing communication and language learning strategies; and 
reinforcing autonomous learning using various semi-academic materials from a variety of 
resources 

 
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษส าหรับจุดประสงค์เชิงวิชาการ เพื่อการสื่อสาร
เชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการทักษะทั้งสี่
ด้าน โดยให้ความส าคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้ง
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์  

 
213203 English for Academic Purposes 3(3-0-6) 
Prerequisite  : 213102  English for Communication 2 

Course content dealing with English for academic purposes for effective 
communication in an academic field of study; text-based activities involving integrated 
language skills with an emphasis on reading; exposure to both authentic and semi-authentic 
materials from both printed and audiovisual materials, as well as online resources 
 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
                 พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
จัดประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
โสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้
ความส าคัญกับทักษะการอ่านและการเขียน 
 



 

82 

 

213204 English for Specific Purposes 3(3-0-6) 
Prerequisite  : 213203  English for Academic Purposes 

Further enhancement of students’ language skills and ability in science and 
technology content; exposure to authentic language in science and technology from both 
printed and audiovisual materials, as well as online resources; focus on text-based tasks 
involving integrated skills with an emphasis on reading and writing 

 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  213204  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
                 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ  เช่น 
การหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค 
(Test of English for International Communication) 
 
213305 English for Careers 3(3-0-6) 
Prerequisite  : 213204  English for Specific Purposes 

Developing English skills needed for employment preparation, covering such 
topics as job search, resumes, cover letters, and job interviews; effective communication 
skills in the workplace; skills needed in preparing for the Test of English for International 
Communication (TOEIC) 

 
 กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไปแบบเลือก 

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การ
เรียบเรียงภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 

 

202111 Thai for Communication 2(2-0-4) 
Prerequisite  : None 
                 Principles of Thai Language; skill of using Thai in speaking; listening; reading; and 
writing; composition in Thai for communication and work presentation  
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202175     ศิลปวิจักษ์                                                                                        2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
                ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คุณค่า
และสุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาทและ
ผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มี
คุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืน ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบ าบัด ศิลปะเพ่ือชีวิตที่
พอเพียง 
 
202175     Art Appreciation                                                                         2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 
                Definition of art; artists’  aspiration for art creation from various perspectives; 
values and aesthetic for soul; contexts of arts; visual culture towards art interpretation; roles 
and effects of arts in a society and world cultures through various perspectives; artwork 
creation valuable for self and others; arts and museums; public arts; music and art therapy; 
arts for sufficient life  
 
202181     สุขภาพองค์รวม                                                                              2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
                แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและ                      
การพักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 
สุขภาพทางเลือก 
 
202181     Holistic Health                                                                            2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 
                Concepts regarding holistic health and health balance; weight control; sleep and 
relaxation; concentration and mental health; stress management; body strengthening; 
alternative healthcare 
 
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ   2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การท าโครงงานและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ
ชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ 
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202222      Professional and Community Engagement                                    2(1-2-3) 
Prerequisite:  None 
                 Projects and activities for building students’ working experiences with a 
community or a professional group that enhance life skills and respond to visions and 
objectives of a community or a professional group 
 
202241      กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                                                                    2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
                 หลักการของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญา
จ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญา
จ านอง กฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย
พ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
202241         Law in Daily Life                                                                         2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 
                 Basic principle of law; hierarchy of law; population registry law; useful law in 
daily life law concerning person; property, juristic act and contract; loan agreement; service 
contract; made- to-order contract; contract of sale; property rental contract; hire-purchase 
contract; surety ship agreement; mortgage contract; basic law of family and inheritance; 
consumer protection law; basic law of intellectual property 
 
202324       ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                                                              2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
                  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
การเมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
 
202324      Pluri-Cultural Thai Studies                                                          2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 
       Understanding of Thai society and cultural systems; plurality in Thai economic and 
political development; significance of plural folk wisdoms; concept of sufficiency economy 
in global trends 
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202331 อาเซียนศึกษา  2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพื้นฐานของความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพ่ือนในอาเซียน คุณภาพ
ชีวิตในระบบการศึกษาและการท างาน 

 
202331 ASEAN Studies 2(2-0-4) 
Prerequisite  : None 

Origins and purposes of ASEAN community; unity based on a socio- cultural 
diversity; respects for rights, civic responsibility and human dignity under different types of 
governments in each ASEAN Member State; living together happily and peacefully with 
ASEAN friends; quality of life in education and working systems 

 
202373 การคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการออกแบบ                     
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การถอด
บทเรียน 

 
202373 Design Thinking                                                                           2(2-0-4) 
Prerequisite  : None 

Creative thinking; questioning and problem- solving; brainstorming and society                     
need- based service design; prototyping; appropriate application of innovation; lesson-
learned  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ 

1)  กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์  
 

102105 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  102115  หลักเคมี 

หลักการและทฤษฎีทั่วไปของเคมีอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนสารปิโตรเคมีสารอินทรีย์แฮไลด์
แอลกอฮอล์แอลดีไฮด์และคีโทนกรดคาร์บอกซิลิกและเอมีนสเตริโอไอโซเมอริ ซึม 
 

102105 Organic Chemistry 3(3-0-6) 
Prerequisite:  102115 Principles of Chemistry 

Principles and general theory of organic chemistry; hydrocarbons; petrochemical 
substances; organic halides; alcohols aldehydes and ketones; carboxylic acids and amines; 
stereoisomerism 

 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  102105 เคมีอินทรีย์หรือศึกษาควบคู่กับ 102105 เคมีอินทรีย์ 

หรือ  102115  หลักการเคมีอินทรีย์หรือศึกษาควบคู่กับ 
102115  หลักการเคมีอินทรีย์ 

การทดลองเก่ียวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีอินทรีย์ 
 

102106 Organic Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 
Prerequisite:  102105 Organic Chemistry or taken concurrently 

Experiments ralated to contents of organic chemistry 
 

102115 หลักเคมี 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาโครงสร้าง  และสมบัติตามตารางธาตุของอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์  
สถานะของสาร อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส จลนพลศาสตร์ทางเคมี เคมีไฟฟ้า เคมี
นิวเคลียร์ 

 

102115 Principles of Chemistry 4(4-0-8) 
Prerequisite:  None 

Structures and periodic properties of atoms, chemical bonding, stoichiometry, 
states of matter, chemical thermodynamics, chemical equilibrium, acids and bases, chemical 
kinetics, electrochemistry, nuclear chemistry 
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102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี และการ
ทดลองที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทฤษฎี สมบัติของแก๊ส สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส การหาค่าคงท่ีการแตก
ตัวของกรดอ่อน และเบสอ่อน เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์ทางเคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ    

 

102116 Principles of Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 
Prerequisite:  None 

Basic experimental techniques in chemistry and some experiments that are 
relevant to theory : properties of gasses, chemical equilibrium, acid-base titration, 
determination of dissociation constants of weak acids and bases, electrochemistry, chemical 
kinetics and types of chemical reactions  

 

103109 แคลคูลัสพื้นฐาน 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันเลขชี้ก าลังและลอการิทึม 
ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง 

 

103109 Essential Calculus 4(4-0-8) 
Prerequisite:  None 

 Limits, continuity, the derivative, applications of the derivative, exponential and and 
logarithmic functions, the integral, first order differential equations. 

 

104101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักเกณฑ์ทางชีววิทยาการจัดระบบโครงสร้างของสิ่งที่มีชีวิตพลังงานกับชีวิตหลักการ
ถ่ายทอดกรรมพันธุ์ วิ วัฒนาการโครงสร้างระบบนิ เวศพฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่ งมีชี วิต
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

104101 Principles of Biology I 4(4-0-8) 
Prerequisite:  None 

Biological concepts, organization of life, energy and life, principles of heredity, 
evolution, structure of ecosystems, behavior and adaptation of life, biotechnology. 

 

104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  104101  หลักชีววิทยา 1  หรือศึกษาควบคู่กับ  104101  หลักชีววิทยา 1 

ปฏิบัติการทดลองต่างๆทางชีววิทยาเพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชาหลัก ชีววิทยา 1 
 

104102 Principles of Biology Laboratory I 1(0-3-0) 
Prerequisite:  104101 Principles of Biology I or study concurrently 

Biological experiments related to Principles of Biology I course. 
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104108 หลักชีววิทยา 2 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  104101  หลักชีววิทยา 1  และ  104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การจัด
ระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาสมดุลการเจริญเติบโต 

 

104108 Principles of Biology II 4(4-0-8) 
Prerequisite:  104101 Principles of Biology I and 104102 Principles of Biology Laboratory I 

The classification of organisms, virus, monera, protista, fungi, plant kingdom, 
animal kingdom, organization and function of plant and animal tissues, organ system, 
immune system, homeostasis, reproduction and animal development. 

 

104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  104108  หลักชีววิทยา 2  หรือศึกษาควบคู่กับ 104108  หลักชีววิทยา 2 

การทดลองต่างๆทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 2 
 

104109 Principles of Biology Laboratory II 1(0-3-0) 
Prerequisite:  104108 Principles of Biology II or study concurrently 

Systematics and animal experiments related to Principles of Biology II course. 
 

105103 ฟิสิกส์ท่ัวไป  4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
            การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน   การอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม  คลื่นและคลื่น
เสียง  กลศาสตร์ของไหล  ไฟฟ้าสถิตและความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า  สนามแม่เหล็กและการ
เหนี่ยวน า  ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ  อะตอมโมเลกุลและนิวเคลียส  กัมมันตภาพรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร์
และการใช้ประโยชน์ในทางสันติ 

 

105103 General Physics 4(4-0-8) 
Prerequisite:  None 
            Linear motion, rotation, energy and momentum conservation, wave motion, sound 
waves, fluid mechanics, electrostatics, capacitance, current and circuits, magnetic fields and 
induction, physical optics, atom molecule and nucleus, radioactivity, nuclear reactions and 
peaceful use of nuclear energy 
 
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  105103 ฟิสิกส์ทั่วไป  หรือศึกษาควบคู่กับ 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ทัว่ไป และเพ่ือประสบการณ์ด้าน
การทดลอง จะต้องท าการทดลองทางด้านการวัด การเคลื่อนที่เชิงเส้น ลูกตุ้มนาฬิกา คลื่นนิ่งและเรโซแนนซ์
ในเส้นลวด เรโซแนนซ์ของคลื่นเสียง ความหนืด สนามและศักย์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้ากระแสตรงรวม 8 การ
ทดลอง 
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105193 General Physics Laboratory 1(0-3-0) 
Prerequisite:  105103 General Physics or study concurrently 

This course is intended to expose student to hand-on basic physics experiments 
supporting contents described in General Physics course. The student must perform at least 
8 experiments covering measurement, linear motion, simple pendulum, standing waves and 
resonance ona string, resonance of sound waves, viscosity, electric fieldsand potential, and 
direct current circuits. 

 
109201 ชีวเคมี 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  104101 หลักชีววิทยา 1 และ 102105 เคมีอินทรีย์ 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของสารชีว
โมเลกุลต่างๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ กรมนิวเคลอิก วิตามิน และฮอร์โมน รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสารดังกล่าวในสิ่งมีชีวิตและปัจจัยควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

 

109201 Biochemistry 4(4-0-8) 
Prerequisite:  104101 Principles of Biology I and 102105 Organic Chemistryor Oragnic  

Chemistry I 
Structure and function of cells and organells; structure, properties, and functions 

of molecules, carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, nucleic acids, vitamins, and 
hormones, metabolism of biomolecules and regulation of metabolism. 

 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  109201 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน 

การเตรียมสารประกอบชีวโมเลกุล โครงสร้างและคุณสมบัติของสารประกอบชีวโมเลกุล ความ
เป็นพิษของสารบางชนิดต่อสิ่งมีชีวิต และการใช้เทคนิคที่ทันสมัยในปัจจุบันในการวินิจฉัยโรคบางชนิด 
 
109204 Biochemistry Laboratory 1(0-3-0) 
Prerequisite:  109201 Biochemistry or study concurrently 

Preparation of biomolecules, structure and properties of biomolecules, 
toxicology of some chemicals in living organisms, and use of modern techniques for diagnosis 
of some diseases. 
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102214 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  102115 หลักเคมี 
                 ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์ด้วยวิธีการไทเทรต การไทเทรตกรด-เบส การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์  การวิเคราะห์ด้วยการวัด
ศักย์ไฟฟ้า สเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงโมเลกุล โครมาโทกราฟีแก๊สและโครมาโทกราฟีของเหลว 
 

102214 Quantitative Chemical Analysis 3(3-0-6) 
Prerequisite:  102115 Principles of Chemistry 

Steps in chemical analysis, titrimetric methods of analysis, acid-base titration, 
precipitation titration, complexation titration, redox titration, potentiometry, molecular 
absorption spectrometry, gas and liquid chromatography. 

 

102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  102214 เคมีปริมาณวิเคราะห์ หรือเรียนควบคู่กัน 
                 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการไทเทรต  การวิเคราะห์ด้วยการวัดศักย์ไฟฟ้า 
และ สเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงโมเลกุล    

102215 Quantitative Chemical Analysis Laboratory 1(0-3-0) 
Prerequisite:  102214 Quantitative Chemical Analysis or taken concurrently 

Laboratory work relates with titrimetric methods of analysis, potentiometry and 
molecular absorption spectrometry. 
                 
                2)  กลุ่มพ้ืนฐานสาธารณสุข 

 

108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  104101  หลักชีววิทยา 1  และ 104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

การศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์  (แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต) ในการจัดจ าแนก การวิเคราะห์
ชนิดและการควบคุมจุลินทรีย์  ศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและของ
โลก  ในด้านการก่อพยาธิสภาพ  ระบาดวิทยา  การควบคุมป้องกัน และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 
108205 Microbiology for Public Health 4(4-0-8) 
Prerequisite:  104101 Principles of Biology I and 104102 Principles of Biology Laboratory I 

Study about microorganisms (bacteria, virus, fungi and parasite) to classify, 
identify and control them. Study about infectious microorganisms which are the health 
problems of Thailand and the world in the area of the pathology, epidemiology, control 
and immunization. 
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108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน :  108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข    หรือศึกษาควบคู่กับ 

108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
ปฏิบัติการทดลองต่างๆ  ทางจุลชีววิทยา  เพ่ือเสริมและประกอบความรู้  ในวิชาจุลชีววิทยา

ส าหรับสาธารณสุข 

108206 Microbiology for Public Health Laboratory 1(0-3-0) 
Prerequisite:  108205 Microbiology for Public Health or study concurrently 

Microbiological laboratory practices for enhance the knowledges in 
Microbiology for Public Health. 

110207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 

ศึกษาลักษณะโครงสร้าง ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อพ้ืนฐาน ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย ได้แก่ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบประสาท ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อมไร้ท่อ 
และศึกษาหน้าที่และกลไกการท างานพ้ืนฐานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิกาย 
กลไกหายใจ การท างานของหัวใจและการไหลเวียนเลือด การย่อยอาหารและเมทาบอลิซึม การขับถ่าย
ปัสสาวะ การควบคุมการท างานของร่างกายโดยฮอร์โมน การสืบพันธุ์ การท างานของกล้ามเนื้อ ประสาทรับ
ความรู้สึก ประสาทยนต์ ประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานขั้นสูง 

110207 Basic Human Anatomy and Physiology 3(3-0-6) 
Prerequisite :  104108 Principles of Biology II และ 104109 Principles of Biology Laboratory II 

Study the basic principles of structures, types of cells, tissues, and organs of 
the body systems such as skeletal system, muscular system, special sense organs, nervous 
system, respiratory system, cardiovascular system, digestive system , urinary system, 
reproductive system, endocrine system, and study the basic principles of functions and 
mechanisms in body systems such as body temperature regulation, mechanism of breathing, 
actions of heart and blood perfusion, mechanism of digestion and metabolism, urination, 
hormonal control of the body, reproduction, mechanism of actions of muscles, sensory 
nerves, motor nerves, autonomic nerves, and higher brain function. 

110208 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พ้ืนฐาน 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน : 110207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ หรือศึกษาควบคู่กัน 

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เพ่ือความเข้าใจความรู พ้ืนฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบประสาท ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อม
ไร้ท่อ และปฏิบัติการสรีรวิทยาเพ่ือความเข้าใจความรู พ้ืนฐานทางด้านการควบคุมอุณหภูมิกาย การทดสอบ
การท างานของปอด การวัดอัตราชีพจรและความดันเลือด การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การย่อยอาหาร
และการท างานของน้ าย่อย การหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่าง ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ และความรู้สึก 
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110208  Basic Human Anatomy and Physiology Laboratory 1(0-3-1) 
Pre-requisite : 110207 Human Anatomy and Physiology or concurrent 

Anatomy laboratory to understand basic knowledge of gross anatomy of body 
systems such as skeletal system, muscular system, special sense organs, nervous system, 
respiratory system, cardiovascular system, digestive system, urinary system, reproductive 
system, endocrine system, and physiology laboratory to understand basic knowledge of body 
temperature regulation, lung function test, pulse and blood pressure measurement, physical 
fitness test, digestion and digestive enzyme activities, skeletal muscle contraction, reflex, and 
sensation. 

 กลุ่มวชิาชีพสาธารณสุข 
1)  กลุ่มวิชาชีวสถติิ หรอืวิจัยทางสาธารณสุข 

 

802306 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักสถิติเบื้องต้นและชีวสถิติ ที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การน าเสนอ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง สถิติชีพ 
ดัชนีอนามัย การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแจง
นับ การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ และการค านวณขนาดตัวอย่าง 

802306 Biostatistics for Health Science 3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 

Introduction to basic statistics and biostatistics that used in the field of public 
health science, data collection and presentation, probability and probability distribution, 
distribution of sample statistics, vital statistics, health indices, estimation, hypothesis testing, 
analysis of variance, categorical data analysis, regression and correlation, parametric statistics 
and sample size determination. 

 
802401 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-3-3) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษาหลักเบื้องต้นในการท าวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การเลือกเรื่องและการก าหนดปัญหา
การวิจัย  การเขียนความส าคัญของปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งวัตถุประสงค์
และสมมติฐานการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  ประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  
การเลือกรูปแบบของการวิจัย การก าหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและการ
น าเสนอผลการวิจัย แนวทางพ้ืนฐานในการเขียนรายงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
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802401 Research Methodology in Environmental Health 2(1-3-3) 
Prerequisite:  Consent of the School 

Research methodology in environmental health, setting research questions,  
doing literature review, research design; setting research objectives, hypotheses, population 
and sampling, setting variables, data collection tools, data analysis concept, implementing 
statistics in data analysis, data interpretation, research findings presentation, basic concepts 
for writing research proposal & report, and researcher ethics. 

 

 2)  กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด  

801102 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา
แนวคิดการเกิดโรค และปัญหาสุขภาพในชุมชน และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคพ้ืนฐาน การกระจาย
ของโรคในชุมชนตามลักษณะบุคคล สถานที่ และเวลา ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ รูปแบบการศึกษาทางระบาด
วิทยาและการเลือกวิธีการทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรค การคัด
กรองโรค การวินิจฉัยชุมชน และวิทยาการระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย 

 
801102 Epidemiology 3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 

Study of concept and basic of epidemiology, nature of diseases, epidemiology 
measurement, disease occurrence and community’s health problems and prevention 
method,   basic disease control, community disease distribution by person, places and time, 
Health indicators, the study of epidemiology and methodology, epidemiology disease 
surveillances, disease investigation and screening, community diagnosis, epidemiology and 
public health’s problems of Thailand   

 
 3)  กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การจัดการด้านสุขภาพ 

801202 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การบริหารงานสาธารณสุข หลักและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การบริหารงานและ
จัดการเทคโนโลยีสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและหลักการจัดท า
แผนงาน  การบริหารคุณภาพโดยรวม การพัฒนาภาวะผู้น า การบริหารโครงการและการประเมินผลระบบ
สุขภาพและการจัดการ หลักประกันสุขภาพ การบริหารทรัพยากรด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การ
วางแผนและนโยบายด้านสุขภาพ การประเมินผลการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
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801202 Public Health Administration  2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

Public health administration, principle and Public health administration 
processes, Public Health Administration and Health Technology Management,  policy and 
development plan, problem analysis, planning, plan preparation principle, total quality 
management, leadership development, Project management and implementation, health 
system and management, Health insurance, health resources and management public health 
economic, health policy and planning, implementation of health operation   

 
 4)  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การจัดการน้ าสะอาด  การ
บ าบัดน้ าเสียและการจัดการสิ่งปฏิกูล  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
เสียงและความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหารที่อยู่อาศัย สถาบันและสถานประกอบการ  การควบคุม
พาหะน าโรค  การระงับเหตุร าคาญ  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ
ของโลกและประเทศไทย 

 

802101 Principles of Environmental Health 3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 

Concept of environmental health issues management in Thailand, clean water 
management, wastewater treatment and excreta management, solid waste and hazardous 
waste management, air pollution, noise and vibration control, food, housing, Institutions and 
work places sanitation, disease vector control, nuisancesabatement, Community environmental 
health management, the interested environmental issues of the world and Thailand. 
 

 5)  กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

803101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แนวคิด ความเป็นมา และขอบเขตด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการท างาน การตระหนักถึงปัญหาในการท างาน การควบคุมและป้องกัน ทางอา
ชีว อนามัยและความปลอดภัย  หน่วยงาน  องค์กร  มาตรฐานก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักการ
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพ ของผู้ประกอบอาชีพ 
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803101 Basic Occupational Health and Safety 3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 

Introduction and overview of occupational health and safety: basic concepts in 
occupational health, safety and working environment, consequences of occupational 
diseases and accidents, recognition and evaluation of occupational health, safety and 
working environment hazards as well as  prevention and control of the hazards, national and 
international organizations, standards, laws and regulations related to occupational health 
and safety 

 6)  กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

802308 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษ
กฎหมายเกี ่ยวก ับการสาธารณส ุข กฎหมายเกี ่ยวก ับหลักประก ันส ุขภาพแห ่งชาต ิ หล ักเกณฑ์
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกฎเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆตลอดจนค่ามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับประกันสงัคม 

 

802308 Public Health,  Environmental  and  Safety Laws 2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

Basic concepts of public health, environmental and safety laws, hazardous substance 
control Act, National Environmental Conservation Act, Factory Act, Public Health Act, National 
health security Act, Labour protection Act and social security regulations, environmental & 
safety standards, and relevant ministerial notifications. 
 

802301 จรรยาบรรณวิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษา แนวคิด ขอบเขต บทบาทหน้าที่นักอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการประกอบอาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล บุคลิกภาพที่เหมาะสม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม หลักสิทธิมนุษยชน จิตอาสา 
พันธกิจสังคม การมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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802301 Environmental Health Ethics 2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

Concept and scope study of the role of environmental health profession, career 
standards professional ethics of Environmental Health, ethical and accountability, honestly, 
interpersonal relationships, personality professional and social responsibility, human rights,  
volunteer, social engagement, participation to society and the environment 
 

                     7)  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
801101 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

                 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลและสนับสนุน
พฤติกรรมบุคคลทั้งวัยเด็กและผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบายในการด ารงชีวิตประจ าวัน สภาพสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ให้เหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี 
 

801101 Health Literacy and Behavioral Science 3(3-0-6) 

Prerequisite :  None  

                  Health literacy, health care and support of health behaviors among infants, 
childhood, adolescents, adults, and older adults, and how to improve environment in order 
to receive happiness in daily life and to develop general well-being of individuals, family, 
and communities. 
 

 8)  กลุ่มวิชาป้องกันและควบคุมโรคการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรค 
801201 การป้องกันและการควบคุมโรค  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  801102  วิทยาการระบาด 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง โรคอุบัติซ้ า
และโรคอุบัติใหม่ สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค หลักการควบคุมและป้องกันและโรคที่เป็นปัญหาของไทย 
การวิเคราะห์สถานการณ์โรค และการจัดท าแผนงานควบคุมและป้องกันโรค 
 
801201 

 
Disease Prevention and Control 

 
3(3-0-6) 

Prerequisite :  801102 Epidemiology 
Concepts of One Health, communicable diseases, non-communicable diseases, 

chronic diseases, emerging diseases, re-emerging diseases, causes and factors of diseases 
concept of diseace control and prevention for Thailand, analysis of disease situation, plan 
management for diseace control and prevention. 
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 9)  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ  

802490 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพเช่นการเลือกสถาน
ประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเช่น  5ส  ISO 9000  
เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการ
ท างานการเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 

802490 Pre-Cooperative Education 1(1-0-2) 
Prerequisite :  None 

Principles, concepts, process, steps and rules of cooperative education; job 
application techniques: selecting workplaces, writing application letters and preparing for job 
interviews, etc.; essential knowledge for entering workplaces quality management in the 
workplaces: 5S, ISO9000, etc.; presentation techniques; academic report writing techniques; 
personality development for career community; preparing for success. 

 
802491 สหกิจศึกษา 1                  8 
วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว  
ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ  

 
802491 Cooperative Education I                  8 
Prerequisite :  Courses Specified by School of Environmental Health  

and 802490 Pre-cooperative Education 
Students are required to work as full-time internships, academically or 

professionally, upon placements in organisations or government agencies for over a period 
of a trimester, as specified by the school of environmental health. At the end of internship 
period, they are required to submit the work performance report coupled with presenting 
accomplished tasks as assigned at the placement organisations to cooperative education 
advisors. The evaluation is based on the judgements of the reports & working performance 
made by cooperative education advisor(s) and job supervisor(s).  Grading is granted as a 
capital letter of S (satisfied) or U (Unsatisfied) grade. 
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802492 สหกิจศึกษา 2                  8 
วิชาบังคับก่อน :  802491  สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว     
ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 

 
802492 Cooperative Education II                  8 
Prerequisite :  802491 Cooperative Education I  

and 802490 Pre-cooperative Education 
Students are required to work as full-time internships, academically or 

professionally, upon placements in organisations or government agencies for over a period 
of a trimester, as specified by the school of environmental health. At the end of internship 
period, they are required to submit the work performance report coupled with presenting 
accomplished tasks as assigned at the placement organisations to cooperative education 
advisors. The evaluation is based on the judgements of the reports & working performance 
made by cooperative education advisor(s) and job supervisor(s).  Grading is granted as a 
capital letter of S (satisfied) or U (Unsatisfied) grade. 

 
 รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา  

802490 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการ และขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาความรู้พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบ การวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน อาชีพ ความรู้พ้ืนฐาน ที่จ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเช่น  5ส   ISO 9000  
เทคนิคการน าเสนอโครงงาน หรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการ
ท างาน การเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 

 
802490 Pre-Cooperative Education 1(1-0-2) 
Prerequisite :  None 

Principles, concepts, process, steps and rules of cooperative education; job 
application techniques: selecting workplaces, writing application letters and preparing for job 
interviews, etc.; essential knowledge for entering workplaces quality management in the 
workplaces: 5S, ISO9000, etc.; presentation techniques; academic report writing techniques; 
personality development for career community; preparing for success. 
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802496 ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์มลพิษสิ่งแวดล้อม  และ
สุขภาพ 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์มลพิษ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามความสนใจของผู้เรียน

ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ผู้สอน (Team Teaching)  โดยครอบคลุมประเด็นการจัดการ เทคโนโลยี 
เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  การเพ่ิมจ านวนประชากร การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการคิดเชงิ
เหตุผลประยุกต์จากหลักการและทฤษฎีในการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่ตนสนใจ  เพ่ือให้ได้
แนวคิด  หรือข้อสรุปจากสมมติฐานที่ตั้งไว้เบื้องต้น 

 
802496 Specific Topics in Environmental Pollution Science and 

Health 
2(2-0-4) 

Prerequisite:  None 
Investigating issues in environmental pollution science and health upon learners’ 

interests under the guidance of instructor’s team (Team Teaching) on the basis of techniques 
and technology management related to environmental pollution sources, prevention and 
mitigation caused by activities, for example, industrial and agricultural development, 
increasing population, and technology  development which may cause impacts on health 
and human’s quality of life. Learners will have opportunity in developing thinking skills in 
terms of applying theory into practice regarding problem based learning and analyzing issues 
of interests such as the concept can be achieved/or hypothesis can be proved. 
 
802497 

 
การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

          
                 6 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

สุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  งานประปาและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครบ 1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์
ในสาขาวิชาเพ่ือท าการประเมินผล เพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่านหรือ  ไม่ผ่านโดยวัดจากผลการประเมินของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงาน  ที่ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน  และจากรายงานวิชาการ 
 
802497 Environmental Health Field Training                 6 
Prerequisite:  Courses specified by School of Environmental Health  

and 802490 Pre-cooperative Education 
Students attend field training practice for 1 academic trimester at 

sections/working units operation under Suranaree University of Technology, i.e. The center 
for scientific and technological Equipment, SUT farm, SUT environmental works and water 
supply. SUT building division and related working units, as assigned by the school. After field 
work training, students are required to present and submit the report to the school for 
approval of the field training performance regarding quality of the report and judgment of 
academic supervisor and job supervisor. 
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 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขา 

1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรอ์นามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

802201 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แมลงและสัตว์ฟันแทะที่มีความส าคัญทางด้านการสาธารณสุข ลักษณะทั่วไป วงจรชีวิต และ
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ฟันแทะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน การด าเนินการป้องกัน 
ควบคุม และก าจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

802201 Vector Control 4(4-0-8) 
Prerequisite:  None 

Important vector in public health, morphology, life cycle, breeding area and 
habitats, disease and disease carriers, survey method and vector population assessment, 
prevention, control and eradication of vector by application of integrated vector 
management principle, laws related to vector control 

 

802302 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน :  802101  หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีและการปฏิบัติด้านหลักการพ้ืนฐานของการเขียนแบบที่ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  โดยครอบคลุมการเขียนรูปชิ้นงานเบื้องต้นด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
อ่านแบบพิมพ์เขียวทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้สัญลักษณ์ เช่น แบบ
อาคารขนาดเล็ก แบบระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมัน ระบบท่อน้ าประปา ท่อน้ าทิ้ง เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมพ้ืน
ฐานความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ การอ่านแผนที่ การใช้มาตรส่วน การใช้เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศในการสร้างแผนที่และการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับงานวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
 

802302 Basic Design in Environmental Health Works 3(2-3-5) 
Prerequisite:  802101 Principle of Environmental Health 

This course is an introduction to basic drawing concept used in engineering and 
architecture. The content covers the how to for engineering drawing and blueprint reading with 
the opportunity to practice by hand and computer programs. The focus would be the drawing 
related to environmental health works, e.g., small building blueprint, wastewater treatment 
system, grease trap, water supply and wastewater piping system, etc. Geographic information 
system is introduced coupled with map and scale reading, geo-positioning system. Laboratory 
practices include the use of an open-source GIS for map and spatial analysis. 
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802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม    4(3-3-7) 
วิชาบังคับก่อน :  109201  ชีวเคมี 

ศึกษาหลักการทั่วไปทางพิษวิทยากลไกการเกิดพิษการเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
อันน าไปสู่การเกิดลูกวิรูปการกลายพันธุ์การเป็นมะเร็งและความผิดปกติของภูมิคุ้มกันสารพิษและ
แหล่งก าเนิดสารพิษที่พบในสภาพแวดล้อมสารเคมีที่ส าคัญและใช้กันมากในงานอุตสาหกรรมเกษตรกรรม
หรือผลผลิตที่เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรม  ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับอันตรายการติดตาม
ตรวจสอบและการควบคุมแนวทาง    การเก็บตัวอย่างการเก็บรักษาการวิเคราะห์การป้องกันการได้รับ
สารพิษและการช่วยเหลือเบื้องต้นการฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสารพิษการวิเคราะห์สารพิษในเลื อดและ
ปัสสาวะของบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ 
 

802307 Principles of Toxicology in Environmental Health 4(3-3-7) 
Prerequisite:  109201  Biochemistry 

This course focuses on basic environmental toxicological principles, mechanisms 
of toxicity, acute and chronic toxicity mechanisms which may lead to teratogenicity, 
mutagenicity, carcinogenicity, and immunotoxicity; sources of environmental toxicity, toxic 
substances utilized in industries, agriculture, or by products generated from industries, 
standards and hazard assessment, monitoring and control; sample collection, preservation 
and analysis; toxicity exposure protection and first aid, environmental sampling, toxic 
substance analysis and exposure assessment. 

 
802311 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร  4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 

ศึกษาหลักการทั่วไปและวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหารที่ดี  การปนเปื้อนในอาหาร การเก็บ
รักษาและการถนอมอาหาร การสุขาภิบาลอาหารสถานที่สะสมอาหาร ตลาด และการจ าหน่ายอาหารในที่หรือ
ทางสาธารณะ การสัมผัสอาหารและสุขลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือให้อาหารสะอาดปลอดภัย มาตรฐานการผลิต
ขั้นต้น (Primary GMP) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ระบบวิเคราะห์จุดอันตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และหลักการเบื้องต้นการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP 
 

802311 Food Sanitation and Food Hygiene   4(4-0-8) 
Prerequisite:  108205 Microbiology for Public Health or study concurrently 
                 General Principles of Food Hygiene and Practice, Food Contamination, Food 
storage and preservative, food sanitation in markets, food stalls and street food sanitation, 
food handling and personal hygiene , Primary GMP, Good Manufacturing Practice (GMP) 
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) and application 
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802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 2(0-6-2) 
วิชาบังคับก่อน :  802311  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร หรือศึกษาควบคู่กับ 

802311  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 
ปฏิบัติการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะของตลาด ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย

อาหาร โรงอาหาร การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง ภาชนะ
อุปกรณ์ รวมทั้งมือของผู้สัมผัสอาหาร 

802312 Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory 2(0-6-2) 
Prerequisite:  802311  Food Sanitation and Food Hygiene or study concurrently 

Investigation of food sanitation and food hygiene in market, cafeteria, food stall, 
canteens, contamination of coliform bacteria in food, drinking water, ice, utensils and also 
hands of food handler 

802313 การจัดการขยะมูลฝอย 4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  802302 พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาปัญหาของขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน วิวัฒนาการของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน นโยบาย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักเกณฑ์ในการจัดการมูลฝอยในแง่ของแหล่งก าเนิดต่างๆ ชนิด 
องค์ประกอบและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการน าขยะ 
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน ์ (Recycling) การเก็บรวบรวม เกบ็ขน และขนส่งรวมถึงวธิี/เทคโนโลยีการก าจัดต่างๆ 
เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย การใช้เตาเผา และการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย 

802313 Solid Waste Management 4(4-0-8) 
Prerequisite:  802302 Basic Design in Environmental Health Works 

Problem trends of municipal solid waste, evolvement of municipal solid waste 
management, its relevant policy and law; principles of solid waste management in terms of 
sources, compositions, properties/ characteristics, solid waste quantity prediction, recycling 
technology, waste storage & collection, transportation, treatment and disposal methods/ 
technology i.e. sanitary landfill, composting, incineration (thermal treatment), and solid waste 
management planning.  

802314 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

แหล่งที่มาและของปัญหาของคุณภาพอากาศภายในอาคาร สารมลพิษทางอากาศภายในอาคาร 
ความเสี่ยงของมลพิษทางอากาศภายในอาคาร ระบบทางเดินหายใจ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร เครื่องมือตรวจวัดและการออกแบบ การประมาณอัตราการปล่อยมลพิษแบบจ าลองคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร การประเมินและจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร, กลยุทธ์การควบคุมคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร กรณีศึกษา 
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802314 Indoor Air Quality Management 3(3-0-6) 
Prerequisite :  802101 Principle of Environmental Health 

Sources of indoor air quality problems, Indoor air pollutants, risk of indoor air 
pollution, the respiratory system, indoor air quality regulations, monitoring instruments and 
design, estimation of pollutant emission rate, indoor air quality models, indoor air quality 
assessment and management, indoor air quality controls strategies, case studies 

802315 การจัดการน้ าสะอาด   4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  802302  พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาแหล่งน้ าดิบเพ่ือการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของน้ า หลักการจัดหาน้ า
สะอาดและการดูแลระบบประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ าเบื้องต้น การสร้างตะกอนและรวมตะกอน การ
ตกตะกอน การกรอง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนประจุการใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติด การฆ่าเชื้อโรค การให้
ฟลูออไรด์ การก าจัดเหล็กและแมงกานีส การก าจัดความกระด้าง การตกผลึก ศึกษาแนวทางในการเลือก
วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ า การสุขาภิบาลน้ าดื่ม น้ าใช้ เพ่ือให้สะอาดและปลอดภัย ระบบการแจกจ่าย
น้ าประปา 

802315 Clean Water Management  4(4-0-8) 
Prerequisite:  802302  Basic Design in Environmental Health Works 

Study of water sources for water supply, guideline and water quality standard,  
principle of water supply and water treatment plant operation, pre-water quality treatment, 
coagulation and flocculation, sedimentation, filtration, ion exchange membrane adsorption 
disinfection processes, fluoridation, ferrous and manganese removal, hardness removal, 
precipitation, study the selection of water quality treatment methods, water sanitation for 
clean and safe and water supply distribution.  

802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย  4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  802302 พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ความหมาย แหล่งก าเนิด ประเภท และลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ผลกระทบของมลพิษทางน้ า
ต่อสุขภาพ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมน้ าเสีย 
หลักการและกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัดและก าจัดกากตะกอน การบ าบัดเฉพาะเรื่อง การน าน้ าเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

802403 Wastewater Treatment System Management and Control 4(4-0-8) 
Prerequisite:  802302  Basic Design in Environmental Health Works 

Terminology, sources, type and characteristics of wastewater, impact of water 
pollution on health, community and environment, wastewater quality standards and related 
laws, wastewater collection, principles of wastewater treatment, sludge treatment and 
disposal, specific wastewater treatment, wastewater reuse, wastewater treatment, operation 
and control. 
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802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน :  802403  การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย   หรือศึกษาควบคู่กับ 

802403  การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย    
ปฏิบัติการการส ารวจแหล่งก าเนิดน้ าเสียและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม การวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย การเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
บ าบัด น้ าเสีย การควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย ปัญหาในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและวิธีแก้ไข 

 

802404 Wastewater Treatment System Management and Control 
Laboratory 

1(0-3-1) 

Prerequisite:  802403 Wastewater Treatment System Management and Control  
or study concurrently 

Laboratory in wastewater source exploring, their impact analysis on health, 
community and environment, wastewater flow measurement, operating, investigating, and 
controlling in the function and capability of wastewater treatment system, problem and 
solution in wastewater operation. 

 
 2)  กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

802402  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4(3-3-7) 
วิชาบังคับก่อน :  802101  หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

หลักการพ้ืนฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความส าคัญและความเป็นมา
ของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคนิคที่ใช้
สนับสนุนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบปฏิบัติในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับโครงการบางประเภท              
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนา ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ) 

 
802402  Environmental and Health Impact Assessment 4(3-3-7) 
Prerequisite:  802101 Principle of Environmental Health 

Background of environmental impact assessment ( EIA)  system in Thailand, 
environmental and health impact assessment (EHIA) , EIA & EHIA processes, impact mitigations, 
impact monitoring, environmental resource system, impact analysis techniques, EIA/ EHIA law 
& regulations, EIA/EHIA report preparation (basic principle & Thailand’ s guideline) , and public 
participation in such IA process.  
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 3)  กลุ่มวิชาการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอ้ม  

802303 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน :  108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  และ 

108206  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
ศึกษาความสัมพันธ์  บทบาท  หน้าที่ที่ส าคัญของจุลินทรีย์ต่างๆ  ได้แก่  แบคทีเรีย   เชื้อรา  

สาหร่าย  ในการบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมท้ังทางน้ า  ดิน  และอากาศ  การประยุกต์ใช้ จุลินทรีย์ในระบบบ าบัด
มลพิษ รวมทั้งประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์ประจ าถิ่นที่ช่วยในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

802303 Microbiology for Environmental Pollution 3(2-3-5) 
Prerequisite:  108205 Microbiology for Public Health  

108206  Microbiology for Public Health Laboratory 
This course emphasizes on relationships, roles and functions of microorganisms 

i.e. bacteria, fungi, and algae in environmental pollution treatment; applying such 
microorganisms in waste treatment system, factors influencing the role of bacteria in waste 
treatment and how indigenous microorganisms contribute their roles to environmental 
remediation for sustainability. 

 
802309 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  802302  พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาความรู้ด้านมลพิษอากาศและเสียงขั้นพ้ืนฐาน โดยสร้างความเข้าใจในด้านโลกและ
บรรยากาศ กลไกทางธรรมชาติของภูมิอากาศ มลพิษอากาศหลักและองค์ประกอบที่ส าคัญ ผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์  พืช และระบบนิเวศ การเคลื่อนที่ของมลพิษในบรรยากาศ แหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ 
การตรวจวัดมลพิษอากาศในสิ่งแวดล้อมและการควบคุมปัญหามลพิษอากาศ การศึกษาด้านมลพิษทางเสียง
ครอบคลุมความรู้พ้ืนฐานของการเกิดเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียงในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของเสียง       
การตรวจวัดระดับเสียงดัง การประเมินมลพิษทางเสียงและเสียงรบกวน มาตรการในการควบคุมมลพิษ   
ทางเสียง  

802309 Air and Noise Pollution and Control 3(3-0-6) 
Prerequisite:  802302  Basic Design in Environmental Health Works 

This course is designed to provide the student with the fundamental of air and 
noise pollution. The content covers the understanding of the earth and its atmosphere, 
natural mechanism of the weather, criteria air pollutants and their composition, impact on 
human, plant, and ecosystem, air pollution transport, sources, measurement, and control. 
Introduction to noise pollution is also covered. The contents include the fundamental of sound, 
sound propagation, noise impact, measurement, assessment, mitigation and control of noise.  



 

106 

 

802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 2(0-6-2) 
วิชาบังคับก่อน :  802309 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม   หรือศึกษาควบคู่กับ 

802309 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 
ฝึกปฏิบัติการด้านเครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่างและตรวจวัดมลพิษอากาศที่ใช้กันทั่วไป อธิบายพ้ืนฐาน

ของเครื่องมือเก็บตัวอย่างและตรวจวัด โดยครอบคลุมการเตรียมอุปกรณ์ การสอบเทียบเครื่องมือเก็บตัวอย่าง 
ขั้นตอนการใช้เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศ
ด้วยเครื่องมือแบบดูดอากาศปริมาตรสูงแบบมาตรฐาน ขั้นตอนการใช้เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างก๊าซมลพิษในบรรยากาศ การประเมินการ
ปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดด้วยเครื่องจ าลองการเผาไหม้ การตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบายอากาศ การ
ประเมินการเผาไหม้ก๊าซมลพิษจากยานพาหนะ ฝึกการใช้แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของมลพิษอากาศเบื้องต้น 
การตรวจวัดเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม ภายในสถานประกอบการ และการประเมินระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม 

 

802310 Air and noise Pollution and Control Laboratory 2(0-6-2) 
Prerequisite:  802309 Air and Noise Pollution and Control or study concurrently 

This course provides hand-on experience on air sampling and measurement. 
Basic knowledge on instrumentation is covered for air sampling equipment including 
instrument preparation, calibration, and measurement.  Students will learn standard 
procedures for TSP and PM10 measurement using high volume air sampler. Measurement of 
PM2. 5 by FRM-  equivalent device is also covered, including gaseous measurement and 
analysis. Simulated fuel burning and measurement in combustion chamber will be used for 
source evaluation, and stack measurement.  Evaluation of automobile emission is covered 
along with mathematical model using computer simulation for air pollution transport.  Noise 
measurement provides the opportunity for student to learn how to assess noise pollution 
in the environment.       

802305 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาสถานการณ์ของเสียอันตรายในประเทศไทย ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการของเสียอันตราย แหล่งก าเนิดของเสียอันตราย องค์ประกอบ ปริมาณ และการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม   ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  ระบบการเก็บรวบรวม เก็บกัก และขนส่งของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างานกับของเสียอันตราย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตราย  หลักการจัดท าระบบการจัดการของเสียอันตรายในสถานประกอบการ และสาระส าคัญของระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับสารอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
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802305 Industrial and Hazardous Waste Management 2(2-0-4) 
Prerequisite:  802101 Principle of Environmental Health 

Hazardous waste trends in Thailand, relevant database, hazardous waste legal 
regulations, hazardous waste sources, compositions, quantity and contamination, industrial 
hazardous waste, its storage, collection, transportation, and manifest system, waste 
treatment and disposal technology, health and safety in handling with hazardous waste, 
relevant organization roles, setting hazardous waste management system and providing 
relevant regulation for substances used in manufacturing process. 
 
802405 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  102214 เคมีปริมาณวิเคราะห์  และ 102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์   

ประเภทของแหล่งน้ า ลักษณะและคุณภาพน้ าในธรรมชาติ ศึกษาคุณลักษณะของน้ าสะอาด
ทางกายภาพเคมีและชีวภาพศึกษาน้ าเสียและคุณลักษณะของน้ าเสียทางกายภาพเคมีและชีวภาพหลักการ
เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือการวิเคราะห์ตามประเภทของแหล่งน้ าหลักการตรวจคุณลักษณะน้ าประเภทต่างๆ ทาง
กายภาพเคมีและชีวภาพ รวมทั้งศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพน้ าในประเทศไทย 

 
802405 Water and Wastewater Analysis 3(3-0-6) 
Prerequisite:  102214 Quantitative Chemical Analysis and 102215 Quantitative Chemical 

Analysis Laboratory 
Types of water resources, natural-source water quality; physical, chemical and 

biological characteristics of wastewater, water sampling in accordance with types of water 
sources, water quality analysis principles regarding physical, chemical and biological 
characteristics,  and Thailand water quality standards and controls.  
 

802406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  802405  การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย หรือศึกษาควบคู่กับ 

802405  การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 
ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ าการพิจารณาถึงจุดเก็บและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า 

การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ าเพ่ือการวิเคราะห์ที่ส าคัญ  การตรวจคุณลักษณะน้ าทางกายภาพ  การตรวจ
คุณลักษณะน้ าทางเคมี  และการตรวจลักษณะน้ าทางชีวภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผล
เกี่ยวกับดัชนีคุณภาพน้ าและน้ าเสียจากการท าปฏิบัติการ 
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802406 Water and Wastewater Analysis Laboratory 1(0-3-1) 
Prerequisite:  802405 Water and Wastewater Analysis or study concurrently 

Operation of water sampler, selection of water sampling sites, preservation of  
water sample for physical, chemical and biological characteristic analysis, data analysis, and 
reporting the results of measured water and wastewater parameters.   

  
 4)  กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

802304 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน   

4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน :  802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม (จากแนวคิด 

cradle to grave สู่แนวคิด cradle to cradle) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ หลักการการผลิต
ที่สะอาดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความยั่งยืน โดยเน้น การวิเคราะห์
กระบวนการผลิต การเกิดของเสีย การประเมินความเป็นไปได้ การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ผลิตทีส่ะอาด โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสียที่แหล่งก าเนิด การใช้ซ้ าและรี
ไซเคิล การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือการผลิตที่สะอาดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Resource Efficient and Cleaner Production: RECP) เพ่ือลดความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานภายในประเทศ และมาตรฐานนานาชาติ (ISO 14001) 

 
802304 Environmental Management and Cleaner Production for 

Sustainable Development 
4(4-0-8) 

Prerequisite:  802101 Principle of Environmental Health 
Sustainable development concept and goal, environmental management 

principles, efficient utilization of resources, cleaner production/ pollution prevention/ clean 
technology principles and planning applied in industries for sustainability; focusing on 
manufacturing analysis, waste generation analysis, feasibility analysis, reuse & recycling, 
product modification concept, with increasing eco-efficiency and reducing risks on human 
health and environment  (Resource Efficient and Cleaner Production: RECP). The concept of 
environmental management system (national and international standard systems e.g. ISO 
14001 is also introduced. 
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 5)  กลุ่มงานวิจัย / โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม  

802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(0-9-3) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษาค้นคว้าและทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจและเก่ียวข้องโดยตรงกับงาน
ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
รูปแบบ การศึกษามีการทบทวนหลักการ   ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การเขียนข้อเสนอ
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผล อภิปรายผล การสรุปผล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผล
การศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
802407 Environmental Health Study Project 3(0-9-3) 
Prerequisite:  Consent of the School 

Review, design, and practice the project work on a topic related to student’s 
interests and relevant to environmental health field under the guidance of project 
supervisor. Students are subject to provide scientific literature reviews, proposal writing, 
data collection, analysis, result discussion, conclusion,  scientific report writing and 
presentation 

802408 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 2(1-3-3) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการสัมมนาทางวิชาการ โดยการเลือกหัวข้อที่สนใจจากความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาประมวลและวิเคราะห์ ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
อภิปรายเพ่ือสรุปประเด็น สื่อสาร น าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมสัมมนา   รวมถึงการ
ฝึกน าเสนอทางวิชาการในจัดการประชุมสัมมนาในประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิทยาการที่น่าสนใจจากข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ 
 
802408 Seminar / Special Problems on Environmental Problem 2(1-3-3) 
Prerequisite:  Consent of the School 

Focusing on seminar skills which include speaking in the public, presentation, 
discussion and asking questions. These skills are applied based on reviewing issues of 
interests in environmental health, environmental pollution prevention & control, 
environmental technology and current trends of environmental & health issues across 
Thailand and other countries. 
 
    17.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   

  ให้เลือกเรียนวิชาใดๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือวิชาเลือกเสรีที่
สาขาวิชาเปิดสอน  ได้แก่ 

802316 การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ         3(3-0-6) 
                 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ วงจรและขั้นตอนการจัดการภาวะภัย
พิบัติ การเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัยพิบัติ การตอบสนองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การสุขาภิบาล 
อาหารปลอดภัย การควบคุมพาหะและสัตว์น าโรค การควบคุมโรคติดเชื้อและการป้องกันการระบาด การ
จัดการน้ าดื่มน้ าใช้ การจัดการสถานที่พิสูจน์และจัดเก็บร่างผู้เสียชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน หน่วยงาน โครงสร้างและการบริหารงานสาธารณภัย  
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802316 Environmental health management in emergencies and 
disasters 

3(3-0-6) 

                 The study of nature of emergencies and disasters, cycle and step for disaster 
management, pre-disaster activities, emergencies and disasters response, sanitation, food 
safety, vector and pest control, control of communicable diseases and prevention of 
epidemics, water management, mortuary service and handling of the dead, health 
promotion and community participation, organization structure and management of public 
disaster. 
 
802317 การจัดการและควบคุมเหตุร าคาญ 4(4-0-8) 
                 ความหมายของเหตุร าคาญ ปัญหาและสาเหตุของเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในชุมชน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญในชุมชน ระบบที่ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการและควบคุมเหตุร าคาญ อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการจัดการเหตุ
ร าคาญที่ได้รับการร้องเรียน หลักการวินิจฉัยเหตุร าคาญ แนวทางในการจัดการปัญหาเหตุร าคาญจากเสียง 
ฝุ่นละออง มลพิษทางกลิ่น และ ตัวอย่างกรณีศึกษา  

 
802317 Public Nuisance Management and control 4(4-0-8) 
                 Definition of nuisance; issues and causes of public nuisance; relevant legal 
regulations on public nuisance management and control in Thailand; public nuisance 
management system; authorities of local officers in dealing with complaints arising from 
public nuisance/  annoyances; investigation principle of public nuisance; public nuisance 
management e.g. noise, dust/ suspended particulates, odour; examples of case studies 
   
802318 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แนวคิด และขอบเขตของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขสิทธิผู้บริโภค การจัดองค์กรการ
บริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารยา เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพการคุ้มครองผู้ใช้บริการสุขภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

 
802318 Consumer Protection in Public Health 2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

The concept and scope of consumer health protection, consumer rights,  , public 
health and consumer protection organization, consumer protection for food, medicine, 
cosmetics and hazardous products, Protection of consumer health services, information 
systems for consumer health protection, laws related to consumer protection, trends of 
consumer public health protection 
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802319 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการบ่งชี้สิ่งคุกคามการประเมินความ
เป็นพิษการประเมินการได้รับสัมผัสการอธิบายลักษณะของความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงด้านระบบนิเวศ
การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการรับรู้และการสื่อสารความเสี่ยงกรณีศึกษาประเมินความ
เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 

802319 Environmental and health risk assessment 2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

The principle of environmental and health risk assessment, hazard identification, 
toxicity assessment, exposure assessment, risk characterization and communication,  
ecological risk assessment, environmental and health risk management, health risk 
perception and communication, case study of the environmental and health risk assessment 
 

802320 นิเวศวิทยามนุษย์  2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
มนุษย์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการด ารงชีวิตปัจจัยทางนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม 
 

802320 Human Ecology 2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

Interrelationship between human and environment including investigation the 
environmental impact on human health caused by their lifestyle changes, ecological factors, 
and environmental changes.  
 

802321 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารข้อมูลสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาความส าคัญและความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลักการทฤษฎีและเทคนิคในการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความส าคัญ หลักการ และเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาโครงการ หรือกิจกรรม
ใดๆท่ีอาจเป็นสาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
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802321 Public Participation and Environmental and Health 
Communication 

2(2-0-4) 

Prerequisite:  None 
Definition and significance of public participation in environmental and health 

impact assessment process, theory and public participation techniques and public 
communication in accordance with project development or activity which may cause impact 
on health and environment.    

 
802322 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ระบบการสุขาภิบาลที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน การเรียนรู้ถึงปัจจัยที่มนุษย์
สร้างข้ึนจนกลายเป็นของเสีย ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สามารถน าหลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการประหยัด
ทรัพยากร โดยมีการเรียนรู้รอบด้านในเรื่องที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลแบบองค์รวมเพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค รวมทั้งเพ่ือป้องกันสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดโรคจากการน าน้ าเสียและของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การเรียนรู้
ถึงเทคโนโลยีที่ส าคัญในระบบสุขาภิบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชนและเกิดการยอมรับจากสังคม 
 
802322 Sustainable Sanitation 3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 

Sanitation systems for valuable and sustainable resource use involve the values 
of waste from human, waste reuse and recycle practices for saving resources by providing 
knowledge of holistic sanitation to protect and promote human health and hygiene under 
a clean environment and breaking the cycle of disease, to protect the environment and the 
natural resources.  In order to be sustainable, the system will include the risk of exposure 
from reusing or recycling human waste and wastewater, the important technology for 
sanitation system related to the community way and socio-cultural acceptance.    

    
802323 หลักความปลอดภัยในอาหาร 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร  นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ 
กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง อันตรายที่ท าให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ การด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยในอาหาร   แนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร 
 

802323 Principal of Food Safety 2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

Principle of food safety management, food safety national policy, relevant 
regulations, laws, and standards; physical, chemical and biological food hazards, food safety 
standard  operating procedures and its implantation.  
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802324 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีความส าคัญขึ้นใน

กระบวนการท างานในสถานประกอบการเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการของระบบคุณภาพในสถาน
ประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ 
ข้อก าหนด การประเมินระบบคุณภาพ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์การตรวจสอบภายใน แนวทางการขอ
การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนมีกิจกรรมที่จ าลองการ
จัดท าระบบคุณภาพของสถานประกอบการ ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้
 
802324 Quality, Environmental and Safety Management Systems 3(2-3-5) 
Prerequisite:  None 

Environmental and safety management system, quality management system, 
national/ international standard system and criteria, quality management system auditing, 
life cycle assessment, internal auditing, certification of ISO standards, corporate social 
responsibility (CSR) for sustainability, and implementing the principles into practice  based 
on scenario analysis.  
 
802325 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสรีรวิทยา การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพจิต การจัดหาน้ าสะอาด  การท าลายเชื้อโรค  
การบ าบัดน้ าเสีย  การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไป การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอ่ืนที่เกิด
จากห้องปฏิบัติการและส่วนต่างๆของโรงพยาบาล การสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว ร้านอาหาร การควบคุม
แมลงและสัตว์น าโรค และการป้องกันอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 
802325 Environmental Management in Hospital 2(2-0-4) 
Prerequisite:  None 

Definitions, significance and principles of environmental management in 
hospital, i.e., water supply, disinfection, wastewater treatment, infectious waste and solid 
waste management, food sanitation, vector control, and accident prevention for improving 
hospital service quality.    
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802326 โภชนาการสาธารณสุข           3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาประวัติและความส าคัญของโภชนศาสตร์  ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย  โภชนาการ
กับสุขภาพและการเกิดโรค โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหารบ าบัดโรค การ
ประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินอาหารที่บริโภค โภชนาการตามช่วงวัย การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการส าหรับครอบครัวและชุมชน   
 

802326 Nutrition for Public Health           3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 

This module introduces how nutritional science has been evolved, trends of 
nutrition and health in Thailand, nutrition and pathogenicity, nutrition and body 
composition, food therapy principles, malnutrition assessment, dietary assessment, age 
nutrition requirement, promoting nutritional status in family and community.   

 
802327 สุขาภิบาลอาคารสถานที่                                     4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
                การจัดการสุขาภิบาลสถานที่บริการสาธารณะ ได้แก่  ท่าอากาศยาน สนามกีฬา 
ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ สถานีชนส่งสาธารณะ โรงแรม โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีประชาชนมา                  
ท ากิจกรรมเป็นจ านวนมาก เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 

802327       Sanitation in Public Places                                                      4(4-0-8) 
Prerequisite :   None 
                        Sanitation in public places (e.g. airports, sport park facilities/ stadiums, theatres, 
transport stations/  hubs, hotels, schools, and places where public activities happen)  to 
prevent environmental and health impacts and maintain good sanitation and hygiene. 
   

17.5.4 กลุ่มวิชาบังคับวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ    
205305  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่                              3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การคิด
เชิงออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม  การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการลูกค้า การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ แบบจ าลองธุรกิจและแนว
ทางการหารายได้ของธุรกิจ ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การน าเสนอแนวคิดธุรกิจ  
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205305  Entrepreneurship and New Venture Creation                        3(3-0-6) 
Prerequisite :  None  
          Concepts of entrepreneurship, concepts and processes of business 
opportunity analysis, design thinking for innovation business idea development, identifying 
target customers, analysis of customer’s problem and need, developing unique value position 
for product and service, business models and revenue model, legal aspects for innovative 
entrepreneur, business idea presentation 
 
205306  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม                            2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :      ไม่มี 
 การตลาดส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
และการประเมินมูลค่าตลาด การวิเคราะห์คุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้าสู่
ตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจใหม่ แนวทางการสร้างแบรนด์ ก าร
ประเมินผลทางการตลาด  
 
205306  Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service                 2(2-0-4) 
Prerequisite :  None  

Marketing for innovative product and service, market opportunity analysis and 
market assessment, unique value position analysis, go-to-market strategies of  market entering 
for new product and service, digital marketing for new venture, brand creation, marketing 
performance evaluation   

 

205307  แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน                                                          3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 แผนธุรกิจและหลักทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบการหา
รายได้ รูปแบบการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างต้นทุน การประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินธุรกิจ โครงสร้าง
เงินทุนและความต้องการทางการเงิน การจัดหาเงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ  
 

205307  Business Plan and Financing                                                          3(3-0-6) 
Prerequisite :  None  

Business plan and financial principle for new entrepreneurs, business plan 
writing, revenue model, business operation and cost structure, return on investment, capital 
structure and sources of finance, sources of equity over business life cycle 
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17.5.4  วิชาเลือกเสรีวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
205381      นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ                                         2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
             แนวคิดแบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรชีวิตของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจในปัจจุบัน การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจ กลยุทธ์
ทรัพย์สินทางปัญญาในแบบจ าลองธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจ าลองทางธุรกิจ  
 

205381      Business Model Innovation                                     2(1-2-3) 
Prerequisite : None 

                    Business model concept, business environmental analysis, business and 
product life cycle, current business model analysis, business model design and development, 
intellectual property strategies in business model, business model validation 
 

205382      การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ                                  2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
             แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่โดยใช้หลักการการคิดเชิงออกแบบ การกลั่นกรองและการประเมินผลแนวความคิด การ
ออกแบบประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หลักการอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล
ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

205382      Product and Service Design                                   2(1-2-3) 
Prerequisite : None 

             New product and service design concepts and processes, idea generations of 
new product and service using design thinking, idea filtering and assessment, user experience 
design for product and service, universal design principles for product and service prototyping, 
product and service concept testing 
 

205383    ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม                         2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          กฎหมายเบี้ยงต้นเกี่ยวกับนิติบุคคลและทรัพย์สิน รูปแบบของนิติบุคคล การจดทะเบียนธุรกิจ 
โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลา บริคณห์สนธิ สนธิการให้หุ้นส าหรับพนักงาน 
กฎหมายภาษีและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

117 

 

205383     Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs                      2(2-0-4) 
Prerequisite : None  

Fundamental laws related to juristic person and property, juristic acts, business 
registration, shareholding structure and shares contributions based on vesting, founders’ 
agreement, employee stock ownership plan, principle of tax and labor laws 
 
 

205384     กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม                      2(2-0-4)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดของทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์
สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและกระบวนการป้องสิทธิในทรัพย์สินปัญญา การสืบค้นสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้า แนวทางการใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา 

 

205384      Intellectual Property Strategies for Innovative Business          2(2-0-4)  
Prerequisite : None 

Concept and principle of intellectual property management, types of 
intellectual property, analysis of intellectual asset and property, intellectual property laws 
and processes of protection, patent and trademark searching, intellectual property utilization 
and creating return on intellectual property   

205385     การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม                                    2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปัญหาและความท้าทายของสังคม
และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาทางสังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม 
กรณีศึกษาของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  

 

205385     Social Innovation Development                              2(1-2-3)  
Prerequisite : None 

Concept and important of social innovation development, environmental and 
social problems and challenge, design thinking for social problem solving, social impact 
assessment, case studies of social innovation development in different subjects  
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205386     ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม                                   2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคมและการประกอบการธุรกิจที่สร้าง
ผลกระทบทางสังคม การออกแบบแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม กลยุทธ์การตลาดส าหรับกิจการเพ่ือ
สังคม ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพ่ือสังคม แหล่งเงินทุนส าหรับ
กิจการเพื่อสังคม 

 

205386     Social Entrepreneurship                                       2(1-2-3) 
Prerequisite : None 

Concepts of social entrepreneurship, social enterprise and social impact business, 
business model for social enterprise, marketing strategies for social enterprise, social return 
on investment, laws related to social enterprise, social enterprise sources of fund 
 

205387      ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี                              2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี คุณลักษณะและแรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี ความเป็นบุคลากรประกอบการภายในองค์กร วิธีคิดและกระบวนการแบบผู้ประกอบการ 
การประเมินโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี การออกแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี แหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจ
เทคโนโลยี 

 

205387      Technopreneurship                                           2(1-2-3) 
Prerequisite : None 

Concept of technopreneurship, characteristics and motivation for 
technopreneurs, intrapreneurship, entrepreneurial mindset and process, opportunity analysis 
of technology business, technology business model design, sources of fund for technology 
business 
 

205388       โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ                                        2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน ความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย การจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสมานโซ่อุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยง
กลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ 
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205388       Entrepreneurial Logistics                                   2(2-0-4) 
Prerequisite : None 

Concept of supply chain integration, value chain competitiveness, quick 
consumer response, supplier-producer coordination, supply chain management, roles of 
digital technology in supply chain integration, procurement logistics, reverse logistics, supply 
chain optimization, linkages of supply chain strategy aligned to an overall business strategy 
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เอกสารแนบ  ข 
 

รายวิชาเอกที่ใช้ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
เพื่อส าเร็จการศึกษา 
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รายวิชาเอกที่ใช้ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวน   60   หน่วยกติ 

 

1. 802201 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 4(4-0-8) 
  (Vector Control)  
2. 802302 พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
  (Basic Design in Environmental Health Works)  
3. 802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7) 
  (Principles of Toxicology in Environmental Health) 
4. 802311 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 4(4-0-8) 
  (Food Sanitation and Food Hygiene)   
5. 802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 2(0-6-2) 
  (Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory)   
6. 802313 การจัดการขยะมูลฝอย  4(4-0-8) 
  (Solid Waste Management)  

7. 802314 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6) 
  (Indoor Air Quality Management)  
8. 802315 การจัดการน้ าสะอาด 4(4-0-8) 
  (Clean Water Management)  
9. 802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 4(4-0-8) 
  (Wastewater Treatment System Management and Control)  
10. 802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 1(0-3-1) 
  (Wastewater Treatment System Management and Control 

Laboratory)  
 

11. 802402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4(3-3-7) 
  (Environmental and Health Impact Assessment)  

12. 802303 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
  (Microbiology for Environmental Pollution)  
13. 802309 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 3(3-0-6) 
  (Air and Noise Pollution and Control) 
14. 802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 2(0-6-2) 
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  (Air and Noise Pollution and Control Laboratory)  

15. 802305 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 2(2-0-4) 
  (Industrial and Hazardous Waste Management)   
16. 802405 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย  3(3-0-6) 
  (Water and Wastewater Analysis)   
17. 802406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย  1(0-3-1) 
  (Water and Wastewater Analysis Laboratory)   

18. 802304 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4(4-0-8) 
 

  (Environmental Management and Cleaner Production for 
Sustainable Development) 

 

19. 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(0-9-3) 
  (Environmental Health Study Project) 
20. 802408 สัมมนา / ปัญหาพิเศษปัญหาสิ่งแวดล้อม 2(1-3-3) 
  (Seminar / Special Problems on Environmental Problem)  
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เอกสารแนบ  ค 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม  
กับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  

 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เป็นไปตามรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ใหม่) 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 
 

กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 3 202108 การรู้ดิจิทัล 2 

 สารสนเทศ  202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
เรียนรู้ 

1 

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 202201 ทักษะชีวิต 3  
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3  
202213     โลกาภิวัตน์ 3 202203   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3  

   202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3  
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาภาษา   

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3  
203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 213102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3  
203103 ภาษาอังกฤษ 3 3 213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง

วิชาการ 
3  

203104 ภาษาอังกฤษ 4 3 213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3  
203105 ภาษาอังกฤษ 5 3 213305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3  

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป           
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

    

1) กลุ่มคณิตศาสตร์      
103113 คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3     

2) กลุ่มวิทยาศาสตร์      
104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3     
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3     

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก   
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  202111   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  
สหศาสตร์  202175   ศิลปวิจักษ์ 2  
เลือก 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี  202181   สุขภาพองค์รวม 2  

114100 กีฬาและนันทนาการ 2 202222   พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2  
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 202241   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2  
202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 202324   ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2  
202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2 202331   อาเซียนศึกษา 2  
202262 พุทธธรรม 2 202373   การคิดเชิงออกแบบ 2  
202291 การจัดการสมัยใหม่ 2     
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจ 2     

 เทคโนโลยี      
202293 ผู้ประกอบการทางสังคม 2     
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2     
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษา 2     

 และการท างาน      
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  หมวดวิชาเฉพาะ    หมวดวิชาเฉพาะ   
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

102105 เคมีอินทรีย์ 3 102105 เคมีอินทรีย์ 3  
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  
102115 หลักเคมี 4 102115 หลักเคมี 4  
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 102116 ปฏิบัติการหลักเคมี 1  
104101 แคลคูลัสพ้ืนฐาน 4 104101 แคลคูลัสพ้ืนฐาน 4  
104101 หลักชีววิทยา 1 4 104101 หลักชีววิทยา 1 4  
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1  
104108 หลักชีววิทยา 2 4 104108 หลักชีววิทยา 2 4  
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1  
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4  
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
109201 ชีวเคมี 4 109201 ชีวเคมี 4  
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 102214 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 3 รายวิชาใหม่ 

   102215 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์ 1 รายวิชาใหม่ 
2) กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข  2) กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข   

108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 4 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 4  
108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 1 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 1  

 สาธารณสุข   สาธารณสุข   
110206 กายวิภาคศาสตร์และ            4 110207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3  

 สรีรวิทยามนุษย์   ของมนุษย์พื้นฐาน   
617103 การสร้างเสริมสุขภาพ 3 110208 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ 1  
617217 โภชนาการสาธารณสุข 3  สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน   

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข   
1) กลุ่มวิชาชีวสถิติหรือวิจัยทางสาธารณสุข  1) กลุ่มวิชาชีวสถิติหรือวิจัยทางสาธารณสุข   

617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 802306 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  
617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัย  2 802412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัย  2  

 สิ่งแวดล้อม        สิ่งแวดล้อม        
2) กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด  2) กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด   

617215 วิทยาการระบาด 4 801201 วิทยาการระบาด 3  
3) กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข   3) กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข   
การจัดการด้านสุขภาพ    การจัดการด้านสุขภาพ   

617218 การบริหารงานสาธารณสุข 4 801203 การบริหารงานสาธารณสุข 2 เปลี่ยนชื่อวิชา 
 และการจัดการด้านสุขภาพ      
4) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  4) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

617105 วิทยาศาสตร์อนามัย 4 802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัย 3 เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับลด 
 สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน   สิ่งแวดล้อม 

 
 

 หน่วยกิต 
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5) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและ 
    ความปลอดภัย 

     
5) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและ 
    ความปลอดภัย 

  

618102 อาชีวอนามัยและความ 4 803101 อาชีวอนามัยและความ 3 ปรับลดหน่วยกิต 
 ปลอดภัยพื้นฐาน   ปลอดภัยพื้นฐาน   
6) กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ 
        6) กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ 
   

617338 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 2 802308 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 2  
 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                                    สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   

617344 จรรยาบรรณวิชาชีพทาง 2 802301 จรรยาบรรณวิชาชีพทาง 2  
 อนามัยสิ่งแวดล้อม   อนามัยสิ่งแวดล้อม   
7) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ 
        7) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ 
   

617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4 801101 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมศาสตร์ 

3 
ปรับลดหน่วยกิต 

8) กลุ่มวิชาการตรวจประเมินการบ าบัด
โรคเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟู 

    8) กลุ่มวิชาการตรวจประเมินการบ าบัด
โรคเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟู 

  

617219 การตรวจประเมินและบ าบัดโรค 4  -   
 เบื้องต้น      
9) กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค      9) กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค    

617216 การป้องกันและควบคุมโรค  4 801201 การป้องกันและควบคุมโรค  3 ปรับลดหน่วยกิต 
10)  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์

วิชาชีพ  
     

617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
617491 สหกิจศึกษา 1 8     
617492 สหกิจศึกษา 2 8     

รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา      
617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
617496 ประเด็นความสนใจเฉพาะ 2     

 ด้านวิทยาศาสตร์มลพิษสิ่งแวดล้อม      
 และสุขภาพ      

617497 การปฏิบัติงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

6     

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา    
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อมและการสุขภิบาล 
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาล 
   

617220 การควบคุมพาหะน าโรค 2 802201 การควบคุมแมลงและสัตว์ 4 ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 
    พาหะน าโรค   

617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ 4 802302 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3  

 อาชีวอนามัย  802307 หลักพิษวิทยาในงานอนามัย 4 เปลี่ยนช่ือวิชา 
617341 การสุขาภิบาลอาหารและ 3  สิ่งแวดล้อม   

 สุขลักษณะอาหาร  802312 การสุขาภิบาลอาหารและ 4  
617342 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร 1  สุขลักษณะอาหาร  ปรับหน่วยกิต 

 และสุขลักษณะอาหาร  802313 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร 2  
617345 การจัดการมูลฝอย  3  และสุขลักษณะอาหาร   
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617346 การจัดการคุณภาพอากาศ 3 802314 การจัดการขยะมูลฝอย  4 เปลี่ยนชื่อและปรับหน่วยกิต 
 ภายในอาคาร  802315 การจัดการคุณภาพอากาศ 3  

617347 การจัดการน้ าสะอาด 4  ภายในอาคาร   
617439 การจัดการและควบคุมระบบ 4 802311 การจัดการน้ าสะอาด 4  

 บ าบัดน้ าเสีย  802403 การจัดการและควบคุมระบบ 4  
617440 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม 1  บ าบัดน้ าเสีย   

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุม 1  
    ระบบบ าบัดน้ าเสีย   
2) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 2) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  

617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 802402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4  
 และสุขภาพ   และสุขภาพ   

     3) กลุ่มวิชาการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม     3) กลุ่มวิชาการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม    

617336 พื้นฐานการออกแบบงาน 3 802302 พื้นฐานการออกแบบงาน 3  
 อนามัยสิ่งแวดล้อม   อนามัยสิ่งแวดล้อม   

617337 จุลชีววิทยามลพิษส่ิงแวดล้อม 3 802303 จุลชีววิทยามลพิษส่ิงแวดล้อม 3  
617339 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 3 802309 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 3  
617340 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง 2 802310 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง 2  

 และการควบคุม   และการควบคุม   
617351 การจัดการกากของเสีย 2 802305 การจัดการกากของเสีย 2  

 อุตสาหกรรมและของเสียอันตราย   อุตสาหกรรมและของเสียอันตราย   
617441 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3 802405 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3  
617442 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ า 1 802406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ าและน้ า 1  

 เสีย   เสีย   
4)  กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
    4)  กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
   

617343 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 4 802304 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 4  
 เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด   เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด   
 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
5) กลุ่มงานวิจัย/โครงการ  อนามัย

สิ่งแวดล้อม 
 

   5) กลุ่มงานวิจัย/โครงการ  อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

   

617437 โครงการศึกษาด้านอนามัย 3 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัย 3  
 สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อม   

617484 สัมมนา/ปัญหาพิเศษปัญหา 2 802408 สัมมนา/ปัญหาพิเศษปัญหา 2  
 สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อม   
   6) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ   
   802490 เตรียมสหกิจศึกษา 1  
   802491 สหกิจศึกษา 1 8  
   802492 สหกิจศึกษา 2 8  
   รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา   
   802490 เตรียมสหกิจศึกษา 1  
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หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

   802496 ประเด็นความสนใจเฉพาะ 2  
    ด้านวิทยาศาสตร์มลพิษสิ่งแวดล้อม   
    และสุขภาพ   
  

 
802497 การปฏิบัติงานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
6  

หมวดวิชาเลือกเสรี     หมวดวิชาเลือกเสรี    

   802316 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน 3 บังคับเลือก 
    ภาวะฉุกเฉิน   
   802317 การจัดการและควบคุมเหตุร าคาญ 3 บังคับเลือก 

617301   
 
 

617302 

การคุ้มครองผู้บริโภคทาง
สาธารณสุข                 
การประเมินความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2        
 
 
2 

802318   
 
 

802319 

การคุ้มครองผู้บริโภคทาง
สาธารณสุข      
            
การประเมินความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2        
 
 
2 

 

617306 นิเวศวิทยามนุษย์ 2 802320 นิเวศวิทยามนุษย์ 2  
617401 การมีส่วนร่วมของประชาชน 2 802421 การมีส่วนร่วมของประชาชน 2  

 และการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ   และการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ   
 และสิ่งแวดล้อม   และสิ่งแวดล้อม   

617402 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 3 802422 การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 3  
617495 หลักความปลอดภัยในอาหาร 2 802423 หลักความปลอดภัยในอาหาร 2  
617498 ระบบคุณภาพและระบบการ 3 802424 ระบบคุณภาพและระบบการ 3  

 จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ   จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ   
 ความปลอดภัย   ความปลอดภัย   

617499 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน 2 802425 การจัดการสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาล 2  
 โรงพยาบาล  802326 โภชนาการสาธารณสุข 3  
   802327 สุขาภิบาลอาคารสถานท่ี 4  
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เอกสารแนบ  ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ  จ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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domestic detergents use in Thailand. Proceeding of Water and Environment 
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4. Jiawkok S., Tokuchi Y. and Nakajima J. (2012) Water conservation due to contact 
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(Poster presentation)  
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International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 7-9 November 
2007, Chiang Mai, Thailand. (Oral presentation)  

  
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร  

ภาคการศึกษาที่ 1  รายวิชา 802403 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
รายวิชา 802404 ปฏิบัติการการจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ภาคการศึกษาที่ 2  รายวิชา 802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
รายวิชา 802308 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัย  
รายวิชา 802491 สหกิจศึกษา 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 3  รายวิชา 802312 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะอาหาร  
รายวิชา 802313 การจัดการขยะมูลฝอย 
รายวิชา 802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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                     ผลงานตีพิมพ์ งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว     
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Keawkumay, C. , Rakmae, S. , Rongchapo, W. , Suppakarn, N. , 
Prayoonpokarach, S. , and Wittayakun, J.  ( 2017) .  Adsorption of 
paraquat and pirimiphos- methyl by montmorillonite modified with 
tetradecylammonium chloride and intragallery templating method, 
Adsorption Science and Technology, 0(0), 1-15. 

Osakoo, N. , Pansakdanon, C. , Sosa, N. , Deekamwong, K. , Keawkumay, C. , 
Rongchapo, W. , Chanlek, N. , Jicharoen, J.  (2017) .  Characterization 
and comprehension of zeolite NaY/mesoporous SBA-15 composite 
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Rongchapo, W. , Khamdahsag, P. , Grisdanurak, N. , Prayoonpokarach, S. , and 
Wittayakun, J. (2016) Photocatalytic degradation of paraquat by using 
titanium dioxide on rice husk silica and zeolite Y in sodium form. 
Suranaree Journal of Science and Technology, 23(3), 343-350. 

Rongchapo, W. , Deekamwong, K. , Loiha, S. , Prayoonpokarach, S. , and 
Wittayakun, J.  (2015) .  Paraquat adsorption on NaX and Al-MCM-41. 
Water Science and Technology, 71, 1347-1353. 

สุดารัตน์  สมบัติศรี ชัยยศ จันทร์แก้ว ปกิต ก าบุญมา และ วีณา รองจะโปะ “การดูดซับ
ทางชีวภาพทองแดง(II) ด้วยไฟโบรอินจากรังไหมเหลือทิ้ง” วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17ฉบับที่ 1มกราคม-เมษายน ปี 
2558 หน้า 50-58.  

สุดารัตน์ สมบัติศรี พนิดา ธงกิ่ง ปวีณัสฎ์ นามส าลี ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ และ วีณา 
รองจะโปะ “การดูดซับไอออนตะกั่วด้วยกากมันส าปะหลังดัดแปลง” วารสาร
นเรศวรพะเยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ปี 2558 หน้า 167-170.  

Rongchapo, W. , Sophiphun, O. , Rintramee, K. , Prayoonpokarach, S. , and 
Wittayakun, J.  ( 2013) .  Paraquat adsorption on porous materials 
synthesized from rice husk silica. Water Science and Technology, 68, 
863-869. 

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา  802401 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 

รายวิชา  802406 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา  802307 หลักพิษวิทยาในงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคการศึกษาที่ 3 รายวิชา  802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

รายวิชา  802201 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
รายวิชา  802314 การจัดการขยะมูลฝอย 
รายวิชา  802407 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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เอกสารแนบ  ฉ 
 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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เอกสารแนบ  ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย  สหกิจศึกษาพ.ศ. 2554 
--------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  26
กุมภาพันธ์ 2554 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ  1ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษาพ.ศ.  
2554” 
 

ข้อ  2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 
 

ข้อ  3ให้ยกเลิก 
3.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศกึษา พ.ศ. 2544 
3.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547 
3.3  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2548 

บรรดากฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
นี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค า
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ  4  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
 
ข้อ  5ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “ส านักวิชา” หมายถึง ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาสังกัดส านักวิชาของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
 “ศูนย์” หมายถึง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีส านักวิชาส านักวิชาของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารีที่นักศึกษาสังกัด 
 “หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “สหกิจศึกษา” หมายถึง การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจัดให้มีการเรียนใน
สถานศึกษา ร่วมกับการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
 “สถานประกอบการ” หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่รับนักศึกามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา 
 “ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ตาม
ช่วงเวลาที่คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

 “รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะขอ
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 “รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรส าหรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาในการไปปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบการ 
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 “รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 

 
ข้อ  6  หน้าที่ศูนย์ 

ให้ศูนย์มีหน้าที่  ดังนี้ 
6.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ ประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
6.2 จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม 
6.3 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ข้อ  7  จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 

7.1 การคิดค านวณหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เท่ากับ 9 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเป็น 1 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิต 

7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

7.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาต้องไม่เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง 

7.4 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไม่ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ซึ่งเทียบเท่า
กับจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา  

7.5 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิต 
 

ข้อ  8  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนท า

การสมัครงานสหกิจศึกษา 
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
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8.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

ข้อ  9  คุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ 
9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
9.2 เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด 

 
ข้อ  10  หน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ 

คณาจารย์นิ เทศท าหน้าที่ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามท่ีศูนย์ก าหนด และร่วมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
ข้อ  11  คุณสมบัติของประธานคณาจารย์นิเทศ 

11.1 เป็นคณาจารย์นิเทศ 
11.2 เป็นหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดในสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากอธิการบดี 
 

ข้อ  12  หน้าที่ของประธานอาจารย์นิเทศ 
12.1 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการจัดหารงานที่มีคุณภาพ 
12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ 
12.3 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและในส่วน

ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆ ด้าน 
12.4 พิจารณาให้ความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอ

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 
12.5 พิจารณาร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ให้ความเห็นชอบในการให้นักศึกษาสหกิจ

ศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
12.6 ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุกๆ ด้าน

กับศูนย์ 
 

ข้อ  13  การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
ให้ศูนย์ด าเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจาก

สถานประกอบการก่อนที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระท าความผิดหรือร่วมกระท าผิดที่สามารถพิสูจน์ได้

และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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13.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการ
ปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมที่
อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

13.4 มีเหตุจ าเป็นทางด้านอ่ืนๆ ที่ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาร่วมกับ
ผู้อ านวยการศูนย์เห็นชอบให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ข้อ  14  ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้
ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเป็นที่พอใจ) และ U (ผลการประเมินไม่เป็น
ที่พอใจ)  โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หมวดที่ 5 

 
ข้อ  15  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ า 

นักศึกษาที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมี
ความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ าอีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 
ข้อ  16  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพ้ืนสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ก าหนดและได้รับการประเมินผลใน

รายวิชาสหกิจศึกษา 
16.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 
16.3 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ  17  ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 

นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
17.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S  ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
17.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดย

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 

ข้อ  18  การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
18.1 การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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18.2 กรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการ ศึกษา 
จะถือเอาวันที่นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่านเป็นวันที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ  19  การใดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ 

ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
ข้อ  20  ส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรก่อนที่ข้อบังคับนี้จะประกาศใช้ให้

จ านวนหน่วยกิตการศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 

วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

180 

 

 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วย  สหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
--------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา 
เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี  ในการประชุมครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่  30กรกฎาคม 2554 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา  (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.  2554” 
 

ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 
 

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย สหกิจ
ศึกษา พ.ศ. 2554  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 8  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8.1  สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 

ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา 
8.3  ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก าหนด 
8.4  ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5  ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เวน้แต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
8.6  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2554  หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจ
ศึกษา หรือไม่ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด ให้สาขาวิชารับรองว่าสมควรไปปฏิบัติงานได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 

 
วิจิตร  ศรีสอ้าน 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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