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ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
คณบดี ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสเป็นผู้ที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ 
(สวทช.) การออกแบบงานเพื่อลดความเมื่อยล้าของ
พนักงานแผนกซักฟอกในโรงพยาบาล ด้วยความยินดียิ่ง

ขอแสดงควำมยินดีกับอำจำรย์ผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 และ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส านักวิชา
สาธารณสุ ขศาสตร์ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารปร ะชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ"การจัดท าแผนกลยุทธ์และโครงสร้างใน
ก า รพัฒน าส า นั ก วิ ช า ส า ธ า รณสุ ข ศ าสตร์ " 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา บรมราชินีนาถ (F9)

การจัดท าแผนกลยุทธ์และโครงสร้างในการพัฒนา
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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เข้าใจปรับตัวเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสู้ Covid-19

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา (F7) ได้มาให้ความรู้เรื่อง
การผลิตวิดีทัศน์การสอนและซอฟต์แวร์ เพื่อ
จั ดการ เรี ยนการสอนแบบออน ไลน์ กั บที ม
คณาจารย์ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึง
ขอขอบคุณทีมวิทยากร คุณพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ
คุณปฐวี มีสวัสดิ์และคุณจิรภัทร แซ่พั่น เป็นอย่าง
สูงยิ่ง

นิเทศสหกิจศึกษาผ่านการสื่อสารทางไกล
การนิ เทศสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2562/3 
ของคณาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยใช้การสื่อสารทางไกลในการนิเทศ
นักศึกษาแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตาม
ม า ต ร ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม        
(social distancing)  คือ  การลด  การสัมผัส 
ใกล้ชิด ระหว่างตนเอง และผู้อื่น เพื่อลดการ
แพร่กระจายของ Covid-19
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กิจกรรม "นัดพี่บัณฑิต มาแนะ น้องสา'สุข"
กิจกรรม "นัดพี่บัณฑิต มาแนะ น้องสา'สุข" ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านวิทยากรบรรยาย 4 ท่าน ได้แก่

คุณ จินตนา สาบุตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท ฮาน ยาง เอ็ม-เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด
คุณ ลลิตรา ทองแท่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท โกเทค เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด
คุณ ปวนิท์ รักรัตน์ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท กรุงเทพสตาร์ชอินดัสเตียล จ ากัด
คุณ ปรัตถกร แก้วโสภา เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด

บรรยายในหัวข้อ ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมก่อนการท างาน  สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้
งานที่ตรงใจ ประสบการณ์การท างาน และชีวิตหลังเรียนจบ และการขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพ 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่าสนใจ และนักศึกษาได้รับไอเดียดี ๆ รวมถึงประสบการณ์จากท่าน
วิทยากรไปปรับใช้ในชีวิตการท างานในอนาคต ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง
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5 เทคนิค ปรับตัวอย่างไร เมื่อต้องเรียนออนไลน์

ศึกษำแผนกำรสอน
ศึกษาแผนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ให้ละเอียด เช่น เช็ค
เวลาเรียน Quiz ส่งงาน สอบ ซึ่งการทราบข้อมูลทั้งหมดนี้
ก่อนเรียนจะช่วยให้เข้าใจในรายวิชาและวิธีเตรียมตัว

หำท ำเลดี ๆ
มีพื้นที่เหมาะสมส าหรับการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ตนเอง เช่น สถานที่เงียบ ๆ ร้านกาแฟ และไม่ควรนอนเรียน 
ควรนั่งเรียน มีพื้นที่ว่างบนโต๊ะส าหรับจดเนื้อหาที่ส าคัญ 
อุปกรณ์ต้องพร้อม โน๊ตบุ๊ค WIFI หูฟัง

จัดตำรำงชีวิตให้ดี
กรณี อาจารย์ Upload วิดีโอการสอนรวมไว้ให้จัดตาราง
เรียน ตารางทบทวน กรณี อาจารย์ Live ตื่นมาเรียนตาม
ตารางที่ก าหนด และสามารถทบทวนจาก Live ที่บันทึกไว้ได้

บังคับตัวเองให้ได้
สิ่งส าคัญในการเรียนออนไลน์คือการบังคับตัวเองให้ได้ เพราะ
บางคลาสไม่มีการเช็คชื่อเข้าเรียน พยายามหาตัวกระตุ้นให้ตั้งใจ
เรียนอยู่เสมอ

มีปัญหำทักหำอำจำรย์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชาให้สอบถามอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ตามช่องทางที่อาจารย์ก าหนด

ที่มา : Suranaree Connect


