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4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 โปรแกรมปกติ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 
4.2 โปรแกรมสหกิจศึกษา จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 155 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
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5.4 การรับเขา้ศึกษา  : รับนิสิตไทย และนิสิตชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย

ได้ดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : - ไม่มี - 
5.6 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
6.2 เริ่มใช้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
6.3 คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรน้ี ในการประชุมคร้ังที่   

3/2561 เมื่อวันที่    7  เดือน    มีนาคม      พ.ศ.   2561  
6.4 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ี ในการประชุม 

ครั้งที่  เมื่อวันที่   4    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  
6.5 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติหลักสูตรน้ี ในการประชุมครั้งที่    

เมื่อวันที่   เดือน     พ.ศ.   
6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ตามบันทึกคร้ังที่       

เมื่อวันที่   เดือน     พ.ศ.   
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรทีม่ีคณุภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ    
ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการสุขาภิบาล  
8.2 นักวิชาการสาธารณสุข  
8.3 นักวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
8.4 ผู้ควบคุมมลพิษ (นํ้า อากาศ เสียงและความส่ันสะเทือน ผู้ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยและ  

สิ่งปฏิกูล  
8.5 นักวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8.6 นักวิชาการควบคุมโรค  
8.7 นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยและพัฒนา  
8.8 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน 
8.9 นักวิชา/การนักวิจัย/ที่ปรึกษาในหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 

และองค์กรอิสระทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
8.10 อาชีพอิสระด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพ 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที่ ชื่อ  -นามสกุล  เลขประจําตวั
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ )สาขาวิชา( สถาบนัการศึกษา ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

1 นางสาวจินดาวัลย์  
วิบูลย์อุทัย 

3-4099-00375-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี 

2549

ส.ม. (อนามัยส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)       
สาขาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536

2 นางสาวชุลีวัลย์ 
ธัญญศิรินนท์ 

3-3104-00096-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Public Health) 
(International Program) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557

ส.ม. (อนามัยส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548

3 นางสาวนุชนภา 
ประทุมไชย 

1-4499-00191-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม)
(ปริญญาโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556

4 นางสาวภิญญา
พัชญ์ ดุงโคกกรวด 

3-3018-00313-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Applied 
Biopharmaceutical Sciences;  
Toxicology and Safety Science)

Osaka University, Japan   2006

วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545

วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2539

5 นาวสาวเสาวลักษ์ 
เนาวสาร 

3-3501-00091-xx-x อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551

วท.บ. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจตลอดเวลาท้ังจากปัจจัยในประเทศ และ

นอกประเทศส่งผลกระทบถึงการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ การพัฒนาที่
มุ่งเน้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลง  เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นอันตรายจากมลพิษต่างๆ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ทําให้
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ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมนําไปสู่ปัญหาที่เก่ียวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
ปัญหาด้านพฤติกรรมทางเพศการเสพสิ่งเสพติด ความเครียดที่เพ่ิมขึ้นจากความเร่งรีบของวิถีชีวิตประจําวัน
นําไปสู่ปัญหาสุขภาพของประชาชนในทุกวัยและทุกสาขาวิชาชีพ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อมของโลกก็ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น ความแห้งแล้ง นํ้าท่วมและไฟไหม้ป่า ทําให้เกิด
การสูญเสีย ตาย ไร้ที่อยู่อาศัย เจ็บป่วยพิการและเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ํา อันเน่ืองมาจากการ
สุขาภิบาลไม่ดีขาดแคลนนํ้าสะอาดขาดอาหารรวมท้ังขาดบริการสุขภาพที่เหมาะสม 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นํามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรเป็นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านการรักษาทุนทางธรรมชาติ
เพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว        
การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Supply Chain/Green Value Chain) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือ และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ประกอบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เน้นการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและมีความตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก“สังคมเกษตรกรรม”สู่“สังคมอุตสาหกรรม”และ

“สังคมฐานความรู้”ทําให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์
อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งพฤติกรรมที่มุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัว
มากข้ึนมีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยมากมายใน
รูปแบบของการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน ขณะที่วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถ
แสดงบทบาทที่ชัดเจน สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมสะท้อนได้จากคน      
ในสังคมมีความถี่ในการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหามากขึ้นทั้งปัญหาในระดับครอบครัว การแย่งชิง
ทรัพยากรระหว่างชุมชน และปัญหาความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแก้ไข
ปัญหาได้ไม่มากนัก เพราะผู้ที่ใช้ความรุนแรงมักเกิดจากการขาดความยับย้ังช่ังใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบ
หรืออาจเกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัวและชุมชน ขาดการใช้เหตุใช้ผลขาดความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร ส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคนและสังคมไทยในอนาคต 

ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอันเป็น
ผลมาจากภาวะเจริญพันธ์ุของสตรีไทยที่ลดลงตํ่ากว่าระดับทดแทน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีแนวโน้ม
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ต้องเผชิญกับภาวะถดถอย เน่ืองจากผลิตภาพแรงงานตํ่าและขาดแคลนกําลังคนในอนาคต ร่วมกับสภาพ
สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมเมืองมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจกมากขึ้น 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเริ่มหมดไป มีพฤติกรรมเป็นปัจเจก
หรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสังคมไทยเมื่อเยาวชนที่จะเป็นกําลังแรงงานใหม่
ทดแทนผู้สูงอายุมีคุณภาพด้อยลง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว 

การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัญหาที่เก่ียวพันต่อเน่ืองกับ
ปัญหาของชุมชนและสังคมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ศิลปกรรม โบราณคดีสุขอนามัย เป็นต้น และเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน
ประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะเป็นไปได้ 
อย่างเช่นมีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น จากการเปิดด่านชายแดนที่
เดินเข้าออกสะดวก และประชากรไม่รู้ธรรมเนียมและกฎหมายไทยของพลเมืองอาเซียนชาติอ่ืน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักในความรุนแรงของสภาพปัญหา
ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อมต้องนําปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศมาพิจารณาอย่างรอบด้านโดย
นําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกติสุขบนพื้นฐานของ
การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีกรรมการ

ประกันคุณภาพทําหน้าที่ กํากับควบคุมติดตามผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินมากําหนด
แผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สุขภาพและปัจจัยที่     
มีผลต่อสุขภาพตามผู้ใช้บัณฑิตโดยมีการสํารวจเบ้ืองต้นในการสอบถามข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องการให้
หลักสูตรผลิตขึ้น  

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง
จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
การส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา เพ่ิมและกระจายโอกาสทาง

การศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่นและช่วยในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้กับบุคลากรใน
ท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการนําหลักวิชาการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ บุคลากร และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทําวิจัย
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เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น โดยคํานึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เฉพาะของท้องถิ่นและประเทศ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เชน่รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอ่ืนหรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ตามท่ีระบุในโครงสร้าง
หลักสูตร) 
 กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอ่ืนๆ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
จํานวน 30 หน่วยกิต 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
เปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 14 รายวิชา ดังน้ี รหัสวิชา 1407 501 ชีวสถิติ   

รหัสวิชา 1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 1407 603 หลักธรรมาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 1407 504 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 1407 505 จิตวิทยาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 1407 506 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 1407 507             
การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 1407 508 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        
รหัสวิชา 1407 509 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รหัสวิชา 1407 510 อันตราย
จากรังสีและการควบคุม รหัสวิชา 1407 511 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ รหัสวิชา 1407 
512 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รหัสวิชา 1407 513 ตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ รหัสวิชา 
1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉิน 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน 

และนิสิต ในการพิจารณา ข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 
13.3.2 จัดประชุมประเมินการเรียนการสอนในรายวิชารวมท้ังการตัดเกรดของนิสิต และ

การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาและของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ ปัญญา และทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเชิงวิชาการและเชิงตัวเลข สารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศ ความสามารถทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้นําทางวิชาการและสามารถนํา
ความรู้ไปใช้เพ่ือลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาวะชุมชนท่ีย่ังยืนเป็นที่พ่ึงของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน ดังคํากล่าวที่ว่า “อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน” 
(Environmental Health for Sustainable Healthy Community) 

1.2 ความสําคญั 
ปัจจุบันการพัฒนาสังคมโลกมุ่งเน้นการนําทรัพยากรมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ เป็นการ

พัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นอันตรายจากมลพิษต่างๆ อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมของโลกที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น ความแห้งแล้ง นํ้า
ท่วมและไฟไหม้ป่า ทําให้เกิดการสูญเสีย ตาย ไร้ที่อยู่อาศัย เจ็บป่วยพิการและเกิดโรคอุบัติใหม่             
และโรคระบาดซ้ํา อันเน่ืองมาจากการสุขาภิบาลไม่ดีขาดแคลนนํ้าสะอาด ขาดอาหาร รวมทั้งขาดบริการ
สุขภาพที่เหมาะสม ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 คือ ต้องมุ่งในการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนํ้า รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการจัดการเรียนที่มุ่งการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการด้านการรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว และส่งเสริมการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero 
Waste Society 

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ใหม้ีคุณลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 
1) เป็นผู้นําวิชาชีพสาธารณสุขและงานวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม

และจริยธรรมเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างระบบ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือหนุนสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) คิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

3) วางแผนแก้ปัญหาและปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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4) มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

5) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการสือ่สาร การถ่ายทอดความรู้ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนได้อย่างทันสมัย 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม           
คงมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.
กําหนดและพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานระดับสากล 
 

 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรทกุ   
3-5 ปี หรือเมื่อครบวงรอบของ
หลักสูตร 
2. สัดส่วนของนิสิตและอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ 
3. เทียบเคียงและผลักดันหลกัสูตร 
ให้มีมาตรฐานสากล 
4. สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน หรอืใบประกอบวิชาชีพ 
(ถา้มี) 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการจัดลําดับหลักสูตร
สถาบันการศึกษา 
3. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้ง 
กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสังคมและประเทศชาติ (ต่อ) 

1. ติดตามและประเมินความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผูใ้ช้บัณฑิต อาจารย์      
ศิษย์เก่า และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ทุก 5 ปี หรือเมื่อ
ครบวงรอบของหลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลกัสูตรเมื่อครบ
วงรอบของหลักสูตร หรือ
ปรับเปลี่ยนใหท้ันต่อเหตุการณ์
เป็นไปตามทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาเครือข่ายการวิจัย
ระหว่างชุมชนในด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
เอกชนและภาคประชาชนทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ 

1. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจและขอ้เสนอแนะตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ได้แก่ ผูใ้ช้บัณฑิต อาจารย์ ศิษย์เก่า 
และเป็นไปตามเป้าหมายของการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
2. รายงานผลการประเมินความ    
พึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
3. จํานวนเครือข่ายจํานวน
โครงการวิจัยและความร่วมมอื 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน 
การเรียนการสอน วิชาการ      
การวิจัยและบริการวิชาการ      
ให้เช่ียวชาญด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมขั้นสูง 

1. พัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยเสมอ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการ
สอน วิชาการ การวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. สนับสนุนบุคลากรให้บริการ 
วิชาการและร่วมมือวิจัยกับ
หน่วยงานอ่ืนๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1. จํานวนบุคลากรท่ีไปเพ่ิมพูนความรู้
ด้านการเรียนการสอนวิชาการการ
วิจัยและบริการวิชาการ ทั้ง 4 ด้าน 
2. จํานวนโครงการวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
3. จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปใช้ใน
การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 
4. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1-2 
เครือข่าย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคต้นหรือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคปลายหรือภาคการศึกษาที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และหมวด 1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ค) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคต้น : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
 ภาคปลาย : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) : เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามระเบียบ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
 2) เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 3 ข้อ 11 (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ ค) 

 3) กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตที่เข้ามาเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่มี

ภูมิลําเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะเศรษฐกิจทาง
ครอบครัวในระดับกลางจนถึงยากจน นิสิตจึงประสบปัญหาทางการเงินที่ต้องใช้ในการศึกษา ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ทําให้ต้องกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตลอดหลักสูตร นอกจากน้ี
นิสิตต้องปรับวิถีชีวิตการเรียนจากระดับมัธยมศึกษามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม สําหรับนิสิตต่างชาติอาจจะมีปัญหาด้านการปรับตัว 
ภาษาและวัฒนธรรม 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจําอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช้ันปีที่ 1-4 โดยมีการนัดหมาย

พบปะกันเป็นระยะๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านวิชาการและปัญหาส่วนบุคคล 
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2.4.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนิสิตที่ทําร่วมกันทุกช้ันปีและจัดให้มีกิจกรรมระหว่างอาจารย์
ศิษย์เก่าทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมสร้างจิตอาสาการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคม 

2.4.3 สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ เช่น Social 
Network, Website, Line และ Facebook เพ่ือให้นิสิตอาจารย์และศิษย์ติดต่อส่งข่าวสารซึ่งกันและกัน 

2.4.4 จัดหาทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และจัดหางานเสริมรายได้ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับนิสิต 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระบบปกติ ปีการศึกษาละ 60 คน  
 

ระดับชัน้ป ี จํานวนนสิิตในแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวมจํานวนนิสิต 60 120 180 240 240 
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
ตารางการประมาณการรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ปีที่/ระบบ 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จํานวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 

ปีที่ 1 60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 

ปีที่ 2       60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 

ปีที่ 3             60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 

ปีที่ 4                   60 900,000 900,000 60 900,000 900,000 

ปีที่ 5                         0 0 0 

 รวม 60 900,000  900,000 120 1,800,000 1,800,000 180 2,700,000 2,700,000 240 3,600,000 3,600,000 240 3,600,000 3,600,000 

 
 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาทต่อคน 
 2. รายวิชา 1407 504 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาจจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงจากนิสิต 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
  ตารางการประมาณการรายจ่ายและจุดคุ้มทุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ปีการศึกษา จํานวน
นิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จํานวนนสิิตทีคุ่้มทุน 

ส่วนต่างรายรบัรายจ่ายต่อปี 
รายรับ
ทั้งหมด 

รายรับ
ต่อนิสิต 

รายจ่าย
ทั้งหมด 

รายจ่าย
ต่อนิสิต จํานวน % 

2561 60 900,000 15,000 685,920 11,432 46 214,080 23.79 

2562 120 1,800,000 15,000 1,371,840 11,432 91 428,160 23.79 

2563 180 2,700,000 15,000 2,057,760 11,432 137 642,240 23.79 

2564 240 3,600,000 15,000 2,743,680 11,432 183 856,320 23.79 

2565 240 3,600,000 15,000 2,743,680 11,432 183 856,320 23.79 

รวม 840 12,600,000 - 9,602,880 - 640 2,140,800 16.99 
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2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ )ระบุ(  

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

 การเทยีบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รบัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําหลกัสูตร และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ ค) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา                     
ไม่เกิน 8 ปี 
   3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  
   1) โปรแกรมปกต ิ 
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 
 
   2) โปรแกรมสหกิจศึกษา  
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 155 หน่วยกิต 
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   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร จาํแนกเป็น 3 หมวดวิชา ดังน้ี 
   โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 
 
 
 

หมวดวิชา 

 จํานวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
มาตรฐาน

หลักสูตรของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี (วท.บ. 
อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

หลักสูตรท่ีเสนอ 

โปรแกรมปกติ โปรแกรม         
สหกิจศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

ไม่น้อยกว่า  30 ไม่น้อยกว่า  30 30 30 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72  ไม่น้อยกว่า  109 110 119 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

ไม่น้อยกว่า  24 24 24 

2.2) กลุ่มวิชาชีพ
พ้ืนฐานทาง
สาธารณสุข 

ไม่น้อยกว่า 12 12 12 

2.3) กลุ่มวิชาชีพทาง
สาธารณสุข 

ไม่น้อยกว่า 30 30 30 

2.4) กลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะสาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม   

ไม่น้อยกว่า 43 44 53 

3) หมวดวิชาเลือก
เสรี 

ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

รวม   ไม่น้อยกว่า  
120 

ไม่น้อยกว่า  145 ไม่น้อยกว่า  146 ไม่น้อยกว่า  155 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
   3.1.3.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในหลักสตูร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข)  
   3.1.3.2)  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 110 หน่วยกิต 

 นิสิตจะต้องศึกษาวิชาเฉพาะในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ ดังน้ี 
1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชพีพื้นฐานทางสาธารณสุข  12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาชพีทางสาธารณสุข   30 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาชพีเฉพาะสาขาอนามัยสิง่แวดล้อม 44 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 24 หน่วยกิต 
0201 117 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 3(3-0-6) 

 Mathematics for Health Sciences 1  
0201 118    คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 3(3-0-6) 

 Mathematics for Health Sciences 2  
0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  
0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

 General  Chemistry  Laboratory  
0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

 Biology 1  
0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1) 

 Biology  Laboratory 1  
0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 

 General  Physics  
0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1) 

 General  Physics  Laboratory  
1407 106 นิเวศวิทยา 3(2-3-5) 

 Ecology  
1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

 Basic Biochemistry Laboratory   
1502 109 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Biochemistry  
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2) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข จํานวน 12 หน่วยกิต 
1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4) 

 Microbiology for Public Health  
1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4) 

 Parasitology for Public Health  
1401 113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4) 

 Fundamental Anatomy and Physiology for Public 
Health 

 

1401 114 โภชนาการ 3(3-0-6) 
 Nutrition  

 
3) กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข จํานวน 30 หน่วยกิต 

1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Public Health Administration  

1401 212 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
 Epidemiology  

1401 213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Health Education and Behavioral Science  

1401 214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
 Occupational Health and Safety  

1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Health  

1401 216 การบําบัดรักษาเบ้ืองต้นสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-3-4) 
 First Aid for Environmental Health Field  

1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Public Health Research  

1401 218 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6) 
 Prevention and Disease Control  

1401 219 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(240 ช่ัวโมง)
 Environmental Health Practicum  

1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Law and Code of Ethics for Public Health  
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4) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 44 หน่วยกิต 
 4.1 กลุ่มรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 13 หน่วยกิต 

1407 311 การสุขาภิบาลนํ้าด่ืมนํ้าใช้  3(2-3-4) 
 Water Supply Sanitation  

1407 312 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-4) 
 Solid Waste and Excreta Management  

1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4) 
 Principles of Food Safety  

1407 314 การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ 2(2-0-4) 
 Arthropod Vectors and Rodents Control  

1407 315 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Environmental Toxicology 

 
 

 4.2 กลุ่มรายวิชาวิเคราะห์และประเมินผล จํานวน 6 หน่วยกิต 
1407 321 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Analysis and Impact Assessment  
1407 322 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Health Analysis and Impact Assessment 
 

 

 4.3 กลุ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม จํานวน 18 หน่วยกิต 
1407 331 การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 3(2-3-4) 

 Control of Wastewater Treatment System   

1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-3-4) 
 Air Pollution Control  

1407 333 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการ
ตรวจวัด 

3(2-3-4) 

 Noise Pollution and Vibration Controls and 
Measurement 

 

1407 334 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย 3(2-3-4) 
 Control and Management of Hazardous Waste  

1407 335 การเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  1(0-3-0) 
 Environmental Health Sampling   
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1407 336 วิศวกรรมพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Environmental Engineering Base  

1407 337 การสร้างแบบจําลองทางด้านสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์  2(2-0-4) 
 Application of Environmental Modeling 

 

 

 4.4 กลุ่มรายวิชาการจัดการสิง่แวดล้อมและเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม จํานวน 3 หน่วยกิต 

1407  341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management Technology 

 

 

 4.5 กลุ่มวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม จํานวน 4 หน่วยกิต 

1407  351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0) 
 Seminar in Environmental Health  

 
1407  352 ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(0-9-0) 

 Special Problems in Environmental Health  

 
 หมายเหตุ  ในกรณีเลือกโปรแกรมสหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชาน้ี 

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 
 Cooperative Education  

 
 3.1.3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 

 1) รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป 
 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาที่จะเปิดขึ้นในภายหลัง หรือรายวิชาที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1407 501 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 
 Biostatistics   

1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 2(1-3-3) 
 Environmental Media for Public Relation  

1407 503 หลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Principle of Environmental Good Governance  

1407 504 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0) 
 Field Study in Environmental Health  
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1407  505 จิตวิทยาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Health Psychology  

1407  506 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 
 Standard for Environmental Management  

1407  507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Building and Industrial Sanitation  

1407  508 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Health Administration  

 

1407  509 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2(4-0-2) 
 Sanitation of Service Establishments and Recreation 

Areas 

 

1407  510 อันตรายจากรังสีและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Radiological Hazards and Control  

1407 511 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Pest Management  

1407  512 เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Environmental Economics and Health  

1407  513 ตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3(2-2-5) 
 Environmental Bio-Indicators  

1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
 Environmental Health Management in Emergencies  

 

 หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ ต่างๆ ระบบของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเพ่ิมรายวิชาลงทะเบียน หมวดวิชาเลือกเสรีอีกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ต่อผู้
ควบคุมมลพิษแต่ละระบบ (ต้องได้รับอนุญาตการเปิดรายวิชาตามแผนของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
เท่าน้ัน) 
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2) รายวิชาเลอืกเสรีสําหรับผู้ต้องการสอบขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษ ตามระบบของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 1 วิชา ดังน้ี 

2.1) สําหรบัผูส้อบขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางน้าํ 
1407 601 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษ

ทางน้ํา 
3(2-3-4) 

 Mathematical Modeling in Water Pollution   
Management and Control 

 

 
2.2) สําหรบัผูส้อบขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางอากาศ 

1407 602 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 

3(2-3-4) 

 Mathematical Modeling in Air Pollution 

Management and Control 
 

 
2.3) สําหรบัผูส้อบขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางเสียงและความสัน่สะเทอืน 

1407 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

3(2-3-4) 

 Mathematical Modeling in Noise Pollution and 
Vibration Management and Control 

 

 
2.4) สําหรบัผูส้อบขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางของเสยีอันตราย 

1407  604 การติดตามตรวจสอบของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 
 Monitoring of Hazardous Waste in Environment  

 
2.5) สําหรบัผูส้อบขึ้นทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1407  605 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

3(2-3-4) 

 Mathematical Modeling in Solid Waste and Excreta 

Management and Control 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 
                                                           ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

โปรแกรม
ปกติ 

โปรแกรมสห
กิจศึกษา 

โปรแกรมเสริมวิชาท่ีรับรอง
สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0201 117 

  
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 
Mathematics for Health Sciences 1 

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

0202 100 
 

เคมีท่ัวไป  
General Chemistry 

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

0202 190 
 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0) 

0203 110 
 

ชีววิทยา 1 
Biology 1 

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

0203 191 
 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Biology Laboratory 1 

1(0-3-1) 1(0-3-1) 1(0-3-1) 

หมวดวิชา วิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสขุ  

Microbiology for Public Health 
3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
0031 001 

 
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
Daily English Conversation 

2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3) 

0032 XXX เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
0033 XXX เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
0034 XXX เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 

 รวม 22 22 22 
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

โปรแกรม
ปกติ      

โปรแกรมสห
กิจศึกษา 

โปรแกรมเสริม          
วิชาท่ีรับรองสภา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0201 118 

  
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
Mathematics for Health Sciences 2 

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

0204 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
General Physics 

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

0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 
General Physics Laboratory 

1(0-3-1) 1(0-3-1) 1(0-3-1) 

1407  106 นิเวศวิทยา 
Ecology 

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

หมวดวิชาวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 

1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสขุศาสตร์
Parasitology for Public Health 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1401 113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐาน
สําหรับงานสาธารณสุข  
Fundamental Anatomy and 
Physiology for Public Health 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
0031 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

Communicative English 
2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3) 

0031 XXX เลือกภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
0032 XXX เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 

 รวม 22 22 22 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

โปรแกรม
ปกติ 

โปรแกรม
สหกิจศึกษา 

โปรแกรมเสริม         
วิชาท่ีรับรองสภา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 

Basic Biochemistry Laboratory 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0) 

1502 109 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Basic  Biochemistry 

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

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข 
1401 213 

 
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and Behavioral 
Science 

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

1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม                       
Environmental Health 

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

1401 218 การป้องกันและควบคุมโรค 
Prevention and Disease Control 

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1407 335 การเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดลอ้ม 

Environmental  Sampling 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
0031 003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

ด้าน 
English for Specific Purposes 

2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3) 

0031 xxx เลือกภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
0032 xxx เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
0033 xxx เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 

 รวม 22 22 22 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

โปรแกรม
ปกติ 

โปรแกรม
สหกิจศึกษา 

โปรแกรมเสริม         
วิชาท่ีรับรองสภา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

หมวดวิชาวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1401 214 

 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

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

1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องต้นสําหรับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
First Aid for Environmental Health 
Field 

3(2-3-4) 3(2-3-4)) 3(2-3-4)) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1407  311 การสุขาภิบาลน้ําด่ืมน้ําใช้ 

Water  Supply Sanitation 
3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1407 312 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
Solid Waste and Excreta  
Management 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1407 314 การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ
Arthropod Vectors and Rodents 
Control 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 

1407 315 พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
0033 XXX เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
0034 XXX เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและ

นันทนาการ 
2หน่วยกิต 2หน่วยกิต 2หน่วยกิต 

 
0035 001 

กลุ่มสหศาสตร์  
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
One Program One Community 

 
2(1-3-2) 

 
2(1-3-2) 

 
2(1-3-2) 

 รวม 22 22 22 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

โปรแกรม
ปกติ 

โปรแกรม
สหกิจศึกษา 

โปรแกรมเสริม        
วิชาท่ีรับรองสภา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข 
1401 114 โภชนาการ 

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

1401 212 วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชพีด้าน
สาธารณสุข 
Law and Code of Ethics for Public 
Health 

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1407 331 การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 

Control of Waste Water Treatment 
System  

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
Air Pollution Control 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1407  341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management Technology 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
0036 XXX เลือกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2หน่วยกิต 2หน่วยกิต 2หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
1407 503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

Principle of Environmental Good 
Governance 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 

 รวม 22 22 22 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

โปรแกรม
ปกติ 

โปรแกรม
สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริม             
วิชาที่รับรองสภาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี 
หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข 
1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 

Public Health Administration 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 
Principles of Public Health Research 

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

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร 

Principles of Food Safety 
3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1407 333 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือนและการตรวจวัด 
Noise Pollution and Vibration Controls 
and Measurement 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1407 321 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
Environmental Analysis  and Impact 
Assessment 

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

1407 336 วิศวกรรมพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
Environmental Engineering Base 

2(2-0-4)  2(2-0-4)   2(2-0-4)   

1407  351 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Seminar in Environmental Health 

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
1407 501 ชีวสถิติ 

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

1407 504 การศึกษาดูงานดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Field Study in Environmental Health 

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0) 

 รวม 22 22 22 
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                                                           ชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 

โปรแกรม
ปกติ 

โปรแกรม
สหกิจศึกษา 

โปรแกรมเสริม       
วิชาท่ีรับรองสภา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม          
1407 322 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ 

Health Analysis  and Impact Assessment 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

1407 334 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย 
Control and Management of Hazardous 
Waste 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1407 337 การสร้างแบบจาํลองทางด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ 
Application of Environmental Modeling 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 

1407  352 ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Special Problems in Environmental Health 

3(0-9-0) 3(0-9-0) 3(0-9-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
1407  xxx  วิชาเลือกเสรีท่ีเปิดในมหาวิทยาลัยฯ 

(สําหรับผู้ท่ีจะสอบข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ
ด้านต่างๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้) 

- - 3(2-3-4) 
 

              รวม 11 11 14 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
โปรแกรม

ปกติ 
โปรแกรม

สหกิจศึกษา 
โปรแกรมเสริม       

วิชาท่ีรับรองสภา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1407 219 
 

การฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Practicum 

3 (240 
ชั่วโมง) 

- 3 (240ชั่วโมง) 

0199 499 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

- 9(0-40-0) - 

            รวม 3 9 3 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข) 
 3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 110 หน่วยกิต 
              3.1.5.2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
              3.1.5.2.2) กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข   12 หน่วยกิต 
              3.1.5.2.3) กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข    30 หน่วยกิต 
              3.1.5.2.4) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  44 หน่วยกิต 
 3.1.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 3.1.5.2.1) กลุม่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 24 หน่วยกิต    
 
0201 117 คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1   3(3-0-6) 
  Mathematics for Health Sciences 1 
          ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์  
ปริพันธ์และการประยุกต์ 
          Limits and continuity of functions, derivatives of functions of one variable 
and applications, integrals and applications 
 
0201 118    คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2   3(3-0-6) 
        Mathematics for Health Sciences 2 
  เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 117 คณิตศาสตร์สาํหรบัวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1 
  Prerequisite : 0201 117 Mathematics for Health Sciences 1 
          ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ อนุกรมอนันต์ 
          Functions of several variables, limits and continuity of functions of several 
variables, partial derivatives and applications, infinite series 
 
0202 100     เคมีทั่วไป        3(3-0-6) 
  General Chemistry  
  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ เทอร์โมไดนามิกส์          
จลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ และชีวเคมีเบ้ืองต้น 
  Atomic structure, periodic table, chemical bonding, stiochiometry, 
thermodynamics chemical kinetics, chemical equilibrium, acid–base, matters and state of 
matters electrochemistry, introductory organic chemistry and biochemistry 
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0202 190    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory 
  การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 0202 100 เคมีทั่วไป 
  Experiment designed to control with 0202 100 General Chemistry 
 
0203 110    ชีววิทยา 1       3(3-0-6) 
  Biology 1 
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของ
สิ่งมีชีวิต เซลล์ และเมแทบอลิซึ่ม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Characteristic, classification of organisms, scientific methodology, chemistry 
of life, cell and metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and function of 
plant and animal, ecology and behavior 

 
0203 191      ปฏิบัติการชีววิทยา 1        1(0-3-1) 
  Biology Laboratory 1 
  การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 0203 110 ชีววิทยา 1 
  Experiments concurrence with 0203 110 Biology 1 
 
0204 100  ฟิสิกสท์ั่วไป       3(3-0-6)   
  General Physics 
  การเคลื่อนที่ อุณหพลศาสตร์ ของไหล ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่น แสงและทัศนศาสตร์ 
เสียง สมบัติของสสาร ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
  Motion, thermodynamics, fluids, electricity and magnetism, waves, light and 
optic,  sound, properties of matter, nuclear physics, modern physics 

 
0204 190  ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป      1(0-3-1) 
  General Physics Laboratory 
  เงื่อนไขของรายวิชา : 02014 100 ฟิสิกสท์ั่วไป หรืออาจเรียนพร้อมกันได้ 
  Prerequisite : 02014 100 General Physics or co-requisite 
  การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 
  Experiments associated with 0204 100 General Physics 
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1407 106 นิเวศวิทยา        3(2-3-5) 
Ecology 

  เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
  Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 Biology Laboratory 1 

ความสัมพันธ์ในหมู่สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การ
ประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

Relationship of biotic component, between biotic and abiotic component, 
application ecology theory environmental problem solving 
 
1502 108 ปฏิบัติการชวีเคมีพื้นฐาน      1(0-3-0) 
  Basic Biochemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ทางชีวเคมี เพ่ือใช้ในการศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ 
และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ 
  Fundamental experiments in biochemical techniques to studies the 
structure functions and properties of biomolecules 
 
1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental Biochemistry 
  โครงสร้าง หน้าที่ คุณสมบัติ และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรด      
นิคลีอิค เอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม ความ
ผิดปกติทางเมตาบอลิซึม โรคที่พบบ่อยในประเทศไทย และเทคโนโลยีพันธุกรรม 
  Structures, functions, properties and metabolism of carbohydrates, lipids, 
proteins, and nucleic acids; enzymes; vitamin, and hormone, interrelation and control of 
the metabolic processes; metabolism disorder, common diseases in Thailand and gene 
technology 
 
 3.1.5.2.2) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข  จํานวน -12 หน่วยกิต 
1401 111      จุลชีววิทยาสําหรบังานสาธารณสขุ     3(2-3-4) 

Microbiology for Public Health 
  เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
  Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 Biology Laboratory 1 
  สัณฐานวิทยาและการจําแนก ลักษณะการเจริญเติบโต และพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของ    
จุลชีพกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเกิดโรค การควบคุมเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา โปรโตซัว สาหร่าย 
และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย   
  Morphology and categorization, patterns of growth and genetics of 
microorganisms, microbial relations to humans and the environment, pathogenesis, 
controlling bacteria, viruses, fungi, protozoa, algae, and human immune systems 
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1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข       3(2-3-4)   

Parasitology for Public Health  
  เงื่อนไขของรายวิชา  : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
  Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 Biology Laboratory 1 

ศึกษาเก่ียวกับปรสิต ได้แก่ โปรโตซัว หนอนพยาธิ เห็บ ไร และแมลง ซึ่งอาศัยอยู่กับคน 
โดยเน้นเก่ียวกับ ปรสิตที่พบบ่อย และก่อให้เกิดหรือเป็นตัวนําโรคที่สําคัญในประเทศไทย ในหัวข้อการ
กระจายทางภูมิศาสตร์ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต และการระบาด กลไกการเกิดโรคพยาธิวิทยา อาการ
วิทยา การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้น สาธิต รูปร่าง ลักษณะ ของปรสิตและตัว
ให้อาศัยต่าง ๆ รวมทั้งวิธีเก็บ การรักษาสภาพ และการตรวจหาปรสิตจากสิ่งส่งตรวจต่างๆ  

Studies of parasites, i.e. protozoa, helminthes, ticks, mites and insects 
which parasitized human beings especially those commonly found to cause or transmit 
important diseases in Thailand, on geographical distribution, morphology, life cycle and 
epidemiology, pathogenesis, pathology, symptomatology, diagnosis, treatment, prevention 
and control of diseases, demonstration of various stages of parasites including their 
intermediate hosts, and practical techniques on collection, preservation and examination 
of parasitological specimens 
 
1401 113  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานสําหรับงานสาธารณสุข   3(2-3-4)                               

Fundamental Anatomy and Physiology for Public Health 
  เงื่อนไขของรายวิชา  : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
  Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 Biology Laboratory 1 
  โครงสร้างหน้าที่ กลไกพลวัติการทํางานของเซลล์ และเน้ือเย่ือต่างๆ ในระบบปกคลุม 
ระบบกระดูก ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย์ 
  Functional structures, dynamic processing of cell and tissue in the human 
body, skeletal system, muscular system, nervous system, circulatory system, respiratory 
system, digestive system, excretory system, endocrinal gland, reproductive system and 
sensory human organs 
 
1407 114      โภชนาการ       3(3-0-6) 

Nutrition 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของโภชนาการ อาหาร สารอาหาร อาหารบําบัดโรค 

โภชนาการเพ่ือการป้องกันโรค ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ ปัญหาด้านโภชนาการ การประยุกต์ความรู้และฝึก
ปฏิบัติด้านโภชนาการในการปฏิบัติงานชุมชน 
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Study definitions of nutrition, foods, nutrients, dietary therapies, nutritional 
approaches to prevention, promotion and rehabilitation, food and nutritional problems, 
application and practice of nutritional principles in dietary assessment and planning in 
communities 
 
 3.1.5.2.3) กลุม่วิชาชีพทางสาธารณสขุ  จํานวน 30 หน่วยกิต 
1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข     3(3-0-6) 
  Public Health Administration 

แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข  ภาวะผู้นําและการบริหารจัดการงาน
สาธารณสุข การจัดองค์กรสาธารณสุข  การวางแผนกลยุทธ์ด้านสาธารณสุข  การบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากรเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข  งบประมาณด้านสาธารณสุข  ระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข 
และระบบการรายงานด้านสาธารณสุข  การพัฒนาคณุภาพการบริหารงานสาธารณสุข 

  Principles and concept of public health administration, history and 
development of public health administration, health policy analysis and health planning, 
structure of public health administration in Thailand, directing, controlling and monitoring, 
public health resource management, modern management theory and applied 
innovations in public health administration 
 
1401 212     วิทยาการระบาด       3(3-0-6) 
  Epidemiology 
  เงื่อนไขของรายวิชา  : 1401 111  จุลชีววิทยาสาํหรับงานสาธารณสขุ 
  Prerequisite : 1401 111 Microbiology for Public Health 
  แนวคิดวิทยาการระบาด  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สิ่งก่อโรค  และสภาพแวดล้อมต่อ
การเกิดโรค  การกระจายของโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ  การป้องกัน  การสืบสวน  การเฝ้าระวัง และการ
ควบคุมโรคในชุมชน  สถานพยาบาล  และสถานประกอบการ   การศึกษาทางวิทยาการระบาด 
  Definition, scope, principles, epidemiological methods, natural history of 
disease, the distributions and determinants of disease and disaster, epidemiological 
measurement, surveillance, outbreaks and investigation, study design, disease prevention 
and control, evaluation methods, public health planning based on epidemiological 
principles 
 
1401 213  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์     3(3-0-6) 

Health Education and Behavior Science 
 แนวคิด และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ หลัก
และวิธีการสอนสุขศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
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  Concept and theory of health education and behavior, the change of 
health behavior, strategy in health education, applying concepts  and theory of health 
education and behavior for change the health behavior 
 
1401 214  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
  Occupational Health and Safety 

แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความสําคัญของการดูแลปัญหาสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ หลักการป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการประกอบอาชีพ สุขอนามัยและมาตรการ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ การระบายอากาศ พิษวิทยาจาก
โรงงานและสถานประกอบการ การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและ
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Meaning, important, element and theory of occupation health and safety, 
recognition, assess and control environment for working, toxicology and ergonomic, cause 
of accident, loss of accident, conflagration, prevention accident for mechanic and electric, 
prevention in health and environment, risk assessment, management process for 
occupation health and safety, Laws and roles of government officers for occupational 
health and safety 
 
1401 215  อนามัยสิง่แวดล้อม      3(3-0-6) 

Environmental Health 
ความหมาย  ขอบเขตและความสําคัญ  ของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง

สุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหารการจัดการนํ้าสะอาด การกําจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย การ
บําบัดนํ้าเสีย  การควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์แทะ  การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย และมลพิษทางอากาศ  
  Definition, scope and essentials of environmental health, relations between 
health and the environment, controlling and maintaining the environment without 
pollution based on environmental sanitation, such as food sanitation, water supply 
management, sewage disposal, solid waste management, wastewater treatment, 
arthropod and rodent control, housing sanitation and air pollution 
 
1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องต้นสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-3-4) 
  First Aid for Environmental Health Field 
  ความหมาย ประเภท และสาเหตุอุบัติภัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยในสถาน
ประกอบการ ขอบเขต อันตราย ความรุนแรง การวางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ์ การควบคุม
ป้องกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังเกิดอุบัติภัยประเภทต่างๆ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 
การจัดเตรียม ใช้เครื่องมือ การช่วยเหลือสงเคราะห์ ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย ผู้ประสบอุบัติภัยต่างๆ 
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  Definitions, types and causes of personal accident, environment or disaster 
in workplace, scope of hazards, severity, emergency planning, prevention and control, 
principles and guidelines for during and after various of accidents, practice, logistic of 
assistance, using instruments, practice offering assistance and first aid to accidental victim 
and arranging referral for treatment 
 
1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสขุศาสตร ์    3(3-0-6) 

Principles of Public Health Research   
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย    

การวิเคราะห์ทางสถิติ การตีความ การทําโครงร่างวิจัยในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การดําเนินการ
วิจัยและการเขียนแผนการวิจัย 

Meaning, principle, type and methodology of research, statistical analysis, 
interpretation, develop proposal in public health and environment research, and research 
report writing 
 
1401 218 การป้องกันและควบคุมโรค     3(3-0-6) 

 Prevention and Disease Control 
  เงื่อนไขของรายวิชา  : 1401 111  จุลชีววิทยาสาํหรับงานสาธารณสขุ 
  Prerequisite: 1401 111 Microbiology for Public Health 
   แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การป้องกันก่อนการเกิดโรค การควบคุมโรค 
และการป้องกันการโรคในครั้งต่อไป ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมท้ังโรคอุบัติใหม่ โรคที่มีสาเหตุ
เก่ียวเน่ืองกับสิ่งแวดล้อม 
   Concept of natural history of disease, pre-pathogenesis pathogenesis 
period prevention and control, including communicable, non-communicable and 
emerging diseases 
 
1407 219 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   3(240 ชั่วโมง) 
  Environmental Health Practicum 

เงื่อนไขของรายวิชา  : ทุกรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร 
Prerequisite: All subjects in Program 

  การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เรียนมา ในการฝึกงานในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน การฝึกทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ด้วยตนเอง 
  Applying the environmental health knowledge concept to practical training 
in the public and /or private organization (not less than 240 hours), study the real situation 
and practice to solve the problems 
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1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข   3(3-0-6) 
 Law and Code of Ethics for Public Health 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต้น หลักกฎหมายทั่วไปเก่ียวกับการบริหารราชการ 
กฎหมายที่เก่ียวกับงานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายท่ีเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ความหมายและ
ความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข จรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข 
จริยธรรม คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 
 Fundamental knowledge of basic law, public law affecting government 
administration, law on public health and the quality of life, law affecting prevention and 
disaster relief and safety, application of law in public health work. Definition and 
importance of ethics, morality in public health, ethics for public health professionals, 
ethics for health service workers 
 
 3.1.5.2.4) กลุม่วิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 44 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 13 หน่วยกิต 
1407 311   การสุขาภิบาลน้ําด่ืมน้าํใช ้     3(2-3-4) 
  Water Supply Sanitation 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite: 1401 215 Environmental Health 
  ความหมายและลักษณะของน้ําสะอาด การเตรียมนํ้าจากแหลง่นํ้าจืดต่างๆ การพัฒนา
แหล่งนํ้าจืดเพ่ือเป็นแหล่งนํ้าสําหรับการอุปโภคและบริโภค โรคที่เกิดจากนํ้าเป็นสื่อกับผลกระทบด้าน
สุขภาพอนามัย มาตรฐานนํ้าด่ืมนํ้าใช้ ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการใช้นํ้า การปรับปรุงคุณภาพนํ้า การทําลาย
เช้ือโรคในนํ้า การจัดหานํ้าสะอาดให้ชุมชน การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
นํ้าและการสุขาภิบาลนํ้าด่ืมนํ้าใช้ 
  Definition and characteristic of clean water, water providing from various 
fresh water, water supplying for use and consume, water-borne diseases and health 
impacts, water quality  standards, factor effecting on water consume, water treatment, 
water disinfection, water supply for community, water quality surveillance, water quality 
analysis, and water sanitation 
 
1407 312   การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     3(2-3-4) 

Solid Waste and Excreta Management                                                       
เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
  ผลกระทบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชนิด ปริมาณ 
คุณสมบัติและแหล่งกําเนิด การคํานวณอัตราเพ่ิมประชากร การจัดการมูลฝอย (การเก็บกัก การเก็บขน 
การขนถ่าย การขนส่ง และการกําจัด) หลักในการลดปริมาณมูลฝอย วิธีการรวบรวมและกําจัดสิ่งปฏิกูลทั้ง
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ในเขตเมืองและชนบท การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กําหนด รวมท้ังทําการทดลอง
ที่สอดคล้องกับเน้ือหาข้างต้น 

 Health and environmental impacts of solid waste and excreta, type, 
quantities, characteristics and sources of waste, population growth rate, solid waste 
management (storage, collection, transport and disposal), solid waste minimization, 
excreta collection, excreta disposal in urban and rural for environmental standards, 
including experiment designed to manage with description above 
 
1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร    3(2-3-4) 
  Principles of Food Safety 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
  อันตรายจากอาหารต่อสุขภาพ โรคที่เก่ียวข้องกับอาหาร สารพิษที่ปนเป้ือนในอาหาร 
ความเป็นพิษในอาหาร อาหารเป็นพิษและการติดเช้ือจากอาหาร การระบาดของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ 
ปัจจัยที่ทําให้อาหารเป็นพิษ การสุขาภิบาลอาหาร การตรวจสอบการสัมผัสและจัดเก็บอาหาร การควบคุม
ความสะอาดของอาหาร กฎข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร คุณภาพมาตรฐานอาหารบริโภค การ
ฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของอาหารท้ังในและนอกสถานที่ 
  Health hazards from foods, foods in relation to disease, food contaminant, 
food intoxification,  food poisonings and infection, food-borne disease outbreaks, food 
poisoning factors, food sanitation, food inspection handling and storage, clean food 
control, food hygiene legislation, consumptive food standards,  indoor and outdoor 
practice in food safety 
 
1407 314 การควบคุมสตัว์ขาปล้องและสัตว์แทะ    2(2-0-4) 
  Arthropod Vectors and Rodents Control 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 

 ชนิด ชีววิทยา นิเวศวิทยา บทบาทในการแพร่กระจายโรคของสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะที่
มีความสําคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข การจําแนก เทคนิคในการสํารวจ และการควบคุมสัตว์ขาปล้อง
และสัตว์แทะ  
  Types, biology, ecology, transmission of disease of arthropods, and rodents 
causing medical and public health significance, identification, survey techniques, and 
control of arthropods, and rodents  
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1407 315  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4)  
   Environmental Toxicology  

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม             
Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
ศึกษาหลักการทั่วไปทางพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษและการ

ตอบสนองของร่างกาย กลไกการเกิดพิษ การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังอันนําไปสู่การเกิดลูก
วิรูป การกลายพันธ์ และการเป็นมะเร็ง สารพิษที่พบแพร่หลายในงานเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง โลหะ
หนัก และมลพิษทางอากาศ คือก๊าซพิษ และไอระเหย ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับอันตราย  
     Principles of environmental toxicology, relationship between dose of 
toxicants and mechanism of body response, acute and chronic toxicity which lead to 
teratogenicity, mutation, cancer, deficiency of immune system, properties of widely 
occurred toxicants in agriculture such as pesticides, heavy metals and air pollutants i.e. 
toxic gases, vapors, chemical safety standard and evaluation of hazards 
 

 2) กลุ่มรายวิชาวิเคราะห์และประเมินผล จํานวน 6 หน่วยกิต 
1407 321 การวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 

Environmental Analysis and Impact Assessment     
เงื่อนไขของรายวิชา:  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

  Prerequisite: 1401 215 Environmental Health 
 วิธีการพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การขนส่ง และการชลประทาน 
ผลกระทบที่มีต่อดิน นํ้า อากาศ สิ่งมีชีวิต วงจรอาหาร ความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเน้นที่หลักการ วิธีการดําเนินการ การจัดขอบเขตงาน การกลั่นกรองข้อมูล การคาดการณ์ใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ  

 Basic method of environmental impact assessment both direct and 
indirect, impacts from several developed projects; industry, agriculture, transportation, 
and irrigation, impacts on soil, water, air, organisms, food chain, natural balance, economy 
and social, emphasized on principle, method, scope, data analysis, impact prediction, 
health risk assessment  
 
1407 322 การวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบสุขภาพ        3(3-0-6) 

Health Analysis and Impact Assessment 
เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
 หลักการ ความสําคัญ วิธีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของมนุษย์ 

การวางแผนเพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบและความเสี่ยง การสื่อสารด้านความเสี่ยง 
กรณีศึกษา  
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 Principles, significance, Health impact and risk assessment methods; 
planning for preventive and mitigation measures; risk communication; case studies 
 

3) กลุ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม จํานวน 18 หน่วยกิต 
1407 331 การควบคุมระบบบําบัดน้าํเสีย     3(2-3-4)   
  Control of Wastewater Treatment System 

เงื่อนไขของรายวิชา:  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite: 1401 215 Environmental Health 
       แหล่งกําเนิดนํ้าเสียที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย ปริมาณและคุณสมบัติ วิธีการรวบรวมและ
กําจัดทั้งในเขตเมืองและชนบท แนวคิดการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ ระบบการสูบนํ้าและการเลือกใช้ การ
ออกแบบและปัจจัยพ้ืนฐานในการควบคุมระบบ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการเดินระบบต่าง ๆ การ
จัดการควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กําหนด  
  Source of wastewater affected on health, quantity and characteristic, 
collection method and disposal of wastewater in urban and rural, concept of biological 
wastewater treatment; pumping system and selection, design and basic factor for system 
control, operational problems and problem solving, management of wastewater 
treatment system for environmental standards 
 
1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ      3(2-3-4) 
  Air Pollution Control 

เงื่อนไขของรายวิชา:  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite: 1401 215 Environmental Health 
  องค์ประกอบของอากาศ สารมลพิษในอากาศ การเกิดมลพิษทางอากาศและแหล่งที่มา
ของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพมนุษย์ สัตว์ พืช และทรัพย์สิน การเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศ หลักการทางอุตุนิยมวิทยา การฟุ้งกระจายของมลพิษใน
อากาศ มาตรการในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทั้งทางวิชาการและกฎหมาย บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
  Characteristics of air, air pollutants, air pollution generation and their 
sources, effects on environment health; human health, animals, plants, and economic, air 
pollutants sampling and analysis, principle of meteorology, air pollution dispersion, air 
pollution control and management on academic and law, role of organization participant 
  
1407 333    การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการตรวจวัด 3(2-3-4) 
                 Noise Pollution and Vibration Controls and Measurement 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
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     ผลกระทบของเสียง ความสั่นสะเทือน เสียงในชุมชุนและเสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญ 
ความสั่นสะเทือนจากถนนหรือแหล่งอุตสาหกรรม การเฝ้าระวังและตรวจสอบเสียงและความส่ันสะเทือน 
มาตรฐานในการตรวจวัดและแปลผล 
     Noise and vibration impact, community and nuisance noise, vibration from 
road or from industrial sources, noise and vibration monitoring, standard and regulation 
 
1407 334  การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย       3(2-3-4) 

Control and Management of Hazardous Waste 
เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 312 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and Excreta Management 
  แหล่งกําเนิด คุณลักษณะ การจัดเก็บ การขนส่ง การกําจัด และการลดปริมาณขยะ
อันตราย เทคโนโลยีการบําบัดและการกําจัด การประเมินผลกระทบด้านการจัดการขยะอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย ระบบการเก็บคืนทรัพยากร การประเมินค่าความเสี่ยง และการบําบัดบริเวณปนเป้ือนของเสีย
อันตราย การจัดการกากของเสียอันตรายที่ถูกสุขลักษณะและมาตรการควบคุมกากของเสียอันตราย 
โดยเฉพาะมูลฝอยติดเช้ือในสถานพยาบาล 
  Sources, characteristics, collection, transference, disposal and minimize of 
hazardous wastes, treatment and disposal technology, environmental health impacts of 
hazardous waste management, resource recovery systems, risk assessment evaluation and 
treatment of contaminated areas, strategy of hazardous wastes sanitation and control, 
especially on infected wastes from hospital 
 
1407 335 การเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   1(0-3-0) 
  Environmental Health Sampling 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 

การฝึกปฏิบัติเพ่ือการเก็บตัวอย่างด้านทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ของสิ่งแวดล้อม ด้าน
นํ้า อาหาร อากาศ เสียง และสารมีพิษอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     Practices on physical chemical and biological sampling in environmental 
health sampling of water, food, air, noise and other toxic substances that effect to human 
health and public health works for quality standard 
 
1407 336       วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม                       2(2-0-4) 
  Environmental Engineering Base 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
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ความรู้พ้ืนฐานวิศวกรรมที่เก่ียวข้องและนํามาใช้ประโยชน์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น 
คุณสมบัติของวัตถุ การทดสอบมาตรฐาน การไหลของเหลวในท่อ การออกแบบระบบอย่างง่าย การดูแล
และควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย 

Fundamentals of engineering and their use in environmental health, such 
as material characteristics, standard tests, flow of fluids in pipes, simple system design, 
wastewater treatment control and supervision, solid waste management 
 
1407 337     การสร้างแบบจําลองทางด้านสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์   2(2-0-4) 
  Application of Environmental Modeling 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 

 พ้ืนฐานการสร้างแบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆของ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคการสร้างแบบจําลอง การใช้การของแบบจําลอง ฝึกปฏิบัติแบบจําลองทางสิ่งแวดล้อมที่
ใช้คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  

 Basic in environmental modeling, relationship between environmental 
systems, technique in environmental model, validation of the model, practice of current 
computerized environmental modeling 
 
    4) กลุ่มรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 หน่วยกิต 
1407 341       เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Environmental Management Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
  ปัญหาของสาเหตุมลพิษ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและภาวะมลพิษในปัจจุบัน 
ประเภทของเทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษาและ
วิเคราะห์ เทคโนโลยีในการควบคุมและบําบัดมลพิษทางอากาศ เสียง นํ้า ดิน ขยะ และของเสียอันตราย 
  Current environmental problems and crisis, types and appropriate 
technology for environment solving problem, control and treatment technology of air, 
noise, water, soil, solid waste and hazardous waste pollution  
 
  5) กลุ่มวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 หน่วยกิต 
1407 351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม     1(0-3-0) 
  Seminar in Environmental Health 

เงื่อนไขของรายวิชา:  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite: 1401 215 Environmental Health 
  ค้นคว้า วิเคราะห์ และนําเสนองานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ      
ในปัญหาที่สนใจ การนําเสนอผลการศึกษา การอภิปราย ในช้ันเรียนในรูปแบบของการสัมมนา และจัดทํา



42 
 

 
 

รายงานส่งอาจารย์ที่ควบคุมตามที่มอบหมาย 
  Research, critical analysis  and presentation of interesting literature related 
to environment health aspect in country and abroad, presentation, discussion in class as 
seminar and report to advisor 
 
1407 352  ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม    3(0-9-0) 
  Special Problems in Environmental Health 

เงื่อนไขของรายวิชา :  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite : 1401 215 Environmental Health 
  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อเฉพาะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
การฝึกฝนทักษะในการค้นคว้าข้อมูล การวางแผนวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล การประมวลความรู้ที่ได้เป็นรายงาน การเขียนรายงานและนําเสนองานในรูปแบบบรรยาย 
  A research work of a selected topic in environmental health, develop 
ability and skill in; searching information, research planning, proposal writing, data 
collection, data analysis, compilations and evaluation of information, reported writing and 
presentation including active participation 
 
  กรณีเลือกโปรแกรมสหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชานี้ 
0199 499      สหกิจศึกษา       9(0-40-0) 
                    Cooperative Education 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เก่ียวข้องกับการทํางานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะใน
การวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
  A systematic provision of work-based learning in the work place for 
students with the cooperation between the university and the work places to the 
students to develop both academic and work-related skills in the work place. This 
procedure will help the students in self-development in terms of systems of systematic 
thinking, observation, decision making, analytical and evaluation skills. Also it will result in 
high quality graduates who are most suitable for the work places and the labor market 
 

3.1.5.3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                     ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป ดังน้ี 
1401 501   ชีวสถิติ            3(3-0-6)            

Biostatistics 



43 
 

 
 

ความสําคัญของชีวสถิติ การนําเสนอข้อมูล การพรรณนาข้อมูล ความน่าจะเป็น การแจก
แจงของตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น ทดสอบ
ไคสแควร์ สถิตินอนพาราเมตริก ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 

Consequence  of biostatistics, data presentation, data description,   
probability, sample distribution, hypothesis test, compare mean, correlation, linear 
regression, chi-square test, non-parametric statistic, population and sample 
 
1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม       2(1-3-3) 
  Environmental Media for Public Relation 
  หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ วิธีการประชาสัมพันธ์และสื่อรูปแบบต่างๆ  การนําหลักการของ
การประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน  
มีการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 
  Principal, concept, strategy, public relation method, and public relation 
media, the application of public relation into environmental health for people and 
community relation, practice and field practicum on environmental media for public 
relation 
 
1407 503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม     2(2-0-4) 
  Principle of Environmental Good Governance  

 กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของ
กฎหมายและองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งในด้านมาตรการและการบังคับใช้ เพ่ือการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ  รวมทั้ง
จริยธรรมของบุคคลและองค์กรในการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 Law, Policy and Environmental Ethics, overview of policies and roles of 
laws and related organizations in terms of regulation and enforcement for solving 
problems, prevention and management of the environment and natural resources at 
local, national, and international levels; individual and organizational ethics of in 
environmental management 
 
1407 504    การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                               1(0-3-0)                  

        Field Study in Environmental Health 
  การศึกษา การสังเกต การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมและ
ราชการ กฎข้อบังคับ และกฎหมายของการสุขาภิบาลของประเทศไทยและสากลในสถานประกอบการท่ี
เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และในชุมชน 
  Study and observation for environmental health, Thai and international 
environmental sanitation regulation, related working place both of government and non - 
government sector in community 
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1407 505        จิตวิทยาด้านอนามัยสิง่แวดล้อม                 3(3-0-6)                               
                    Environmental Health Psychology      
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางจิตและพฤติกรรมที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพและความเจ็บป่วย สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พฤติกรรมเสี่ยงอัน
เก่ียวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ และการปรับพฤติกรรม การประเมินบทบาทของการรับรู้ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพส่วนบุคคล 
  The relationship between people and the environments, mental processes 
and behaviors as related to health and illness, environment surroundings affect their 
health and well-being, health risk behavior related environment, and rehabilitation, 
evaluate the role that cognition, society and the environment play in the health of 
individuals  
 
1407 506     มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม                                     3(2-3-4) 
                 Standards for Environmental Management 
  ระบบมาตรฐานการจัดการในสถานประกอบการ ข้อกําหนดของระบบการจัดการ ระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ฉลากเขียว หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  Standards of management system in the workplace, requirements of 
management system, environmental management system standard, green label, good 
manufacturing practice, hazard analysis and critical control point, occupational health and 
safety management system standards, energy management system, corporate social 
responsibility 
 
1407 507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
  Building and Industrial Sanitation 
  หลักการด้านสุขาภิบาลสําหรับบ้านพักอาศัย สถานทําการ และโรงงาน ซึ่งอาจมีอันตราย
ต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัย ผู้ประกอบการและผูใ้ช้สถานที่น้ันๆ การควบคุมสถานการณ์
อันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพให้มีสภาวะที่เหมาะสม ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมภายนอก มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
งานสุขาภิบาลอาคาร สถานทําการ และโรงงาน 
  Principle of houses sanitary, work place and factory may be dangerous for 
health and dependent health, director and hazard control of poor environment may be 
increase efficiency in work and pollution control, law of houses sanitary, work place and 
industrial 
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1407 508     การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Environmental Health Administration 
      เงื่อนไขของรายวิชา:  1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Prerequisite: 1401 215 Environmental Health 
  หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อํานาจหน้าที่การดําเนินงานของหน่วยงาน 
กฎหมาย บทบัญญัติต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   Principles of environmental health administration, authorities overseeing 
environmental health management, laws and regulations relating to environmental 
health, activity in environmental health undertaken by local government administrative 
organizations 
 
1407 509  การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    2(2-0-4) 
  Sanitation of Service Establishments and Recreation Areas  
  ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ             
หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล การควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งอันตรายจากสถานบริการและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนการจัดทําโครงการเพ่ือฝึกอบรมผู้ประกอบการ  
  Definition, importance and scope of sanitation in service establishments 
and recreation areas, principles and methods of sanitation, disease control and 
prevention, hazards from service establishments and recreation areas, project training for 
entrepreneurs 

 
1407 510 อันตรายจากรงัสีและการควบคุม     3(3-0-6) 
  Radiological Hazards and Control 
  ความสําคัญของรังสี ชนิด แหล่งกําเนิดรังสีและกัมมันตภาพรังสี คุณสมบัติของรังสี ขนาด
ดูดกลืนแสง และการตรวจจับและการตรวจวัดระดับของรังสี ผลของรังสี การประเมิน การป้องกันและการ
ควบคุมอันตรายจากรังสี เหตุการณ์และสถานการณ์ปัญหาจากรังสี 
  The importance of radiation, type, source of radiation and radioactive 
material, characteristics of radiation, rad and rem, radiation detection and measurements, 
radiation effect, assessment, prevention and control radiation, case and the situation of 
radiation 
 
1407 511 การจัดการแมลงและศัตรพูชืแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
  Integrated Pest Management 
  ชนิด และลักษณะของสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช เน้นในด้านสูตรเคมี กลไกการเกิดพิษ
ของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย การจําแนกชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์นําโรค ผลกระทบของสาร
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์นําโรคที่มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การป้องกันอันตรายจากสาร
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กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น หลักปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการใช้สารกําจัดศัตรูพืชและ     
สัตว์นําโรค ฉลากและการเขียนฉลาก กฎหมายที่เก่ียวข้องกับวัตถุอันตราย 
  Types and characteristics of pesticide and herbicide focus on formulation, 
mechanism of chemical toxic effected on health, type of pesticide and disease vectors, 
impact of pesticide and disease vectors on human health and environment, protection 
and prevention from pesticide and herbicide, first aids, good practice in pesticide and 
herbicide using, label, and hazardous substance related law 
 
1407 512 เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อมและสุขภาพ    2(2-0-4) 
  Environmental Economics and Health 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ  
  Fundamentals of health economics and environment, economics theory 
application in environmental impact assessment of economic and social development 
project, health and environmental economics for policy setting and decision making 
 
1407 513 ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ     3(2-2-5)  
  Environmental Bio-Indicators 
  ความหมาย ขอบเขต และหลักการของดัชนีช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ       
สุขภาพ ชนิดและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถเป็นดัชนีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่าง การระบุ
เอกลักษณ์  และการแปลข้อมูล  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและภาคสนามเพ่ือการตรวจสอบดัชนี 
ช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
  Definition scope and principle of environmental bio-indicators effected on 
health, types and characteristics of bio-life enable used as environmental bio-indicators, 
specimen sampling, identification and interpretation, laboratory and field practice to 
examine the environmental bio-indicators 
 
1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉิน    3(3-0-6) 
  Environmental Health Management in Emergencies 
  ความหมาย ประเภทความรุนแรง ขอบเขตอันตรายและสาเหตุของสาธารณภัย การ
วางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ์ การควบคุมป้องกัน หลักการรวมท้ังแนวทางปฏิบัติในขณะเกิด
และ หลังสาธารณภัยประเภทต่างๆ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การจัดเตรียมรวมท้ังการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ 
การบันทึกสถานการณ์ด้วยภาพถ่าย การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือสงเคราะห์ ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย   
ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 

Definitions, types and causes of disaster, scope of  hazards, severity, 
emergency planning, prevention and control, principles and guidelines for during and after 
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a disaster, practice, logistics of assistance, using field instruments, photographic records, 
practice offering assistance and first aid to a disaster victim and arranging referral for 
treatment 

 
2) รายวิชาเลือกเสรีสําหรับผู้ต้องการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ ดังน้ี 

2.1) สําหรับผู้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางน้ํา 
1407 601        แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ํา    3(2-3-4)                                

          Mathematical Modeling in Water Pollution Management and   
  Control      

เงื่อนไขของรายวิชา: 1407 331 การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย  
  Prerequisite: 1407 331 Control of Wastewater Treatment System 
       หลักการพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลองคุณภาพนํ้า ข้อมูลที่ต้องการสําหรับ
แบบจําลองคุณภาพน้ํา หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางนํ้า การจัดการควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย การศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่ 
  Fundamental and characteristics of water quality model, data requirement 
for water quality models, principles and applications technology of mathematical models 
for wastewater management and control, case study in field 
 

2.2) สําหรับผู้จะสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
1407 602       แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-3-4) 
                    Mathematical Modeling in Air Pollution Management and Control 

เงื่อนไขของรายวิชา: 1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ   
  Prerequisite: 1407 332 Air Pollution Control 
  หลักการพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลองคุณภาพอากาศ ข้อมูลที่ต้องการ
สําหรับแบบจําลองคุณภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยาสําหรับมลพิษทางอากาศเบ้ืองต้น แบบจําลองคุณภาพ
อากาศสําหรับแหล่งกําเนิดแบบจุดและแบบเส้น แบบจําลองแหล่งกําเนิดและผู้รับ การประยุกต์แบบจําลอง
คุณภาพอากาศสําหรับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การศึกษานอกสถานที่ 
  Fundamental and characteristics of air quality model, data requirement for 
air quality models, basic air pollution meteorology, air quality models for point sources 
and line  sources, source receptor models, applications of air quality models, applications 
of air  quality  models  for  air pollution  management  and  control, field trips  
 

2.3) สําหรบัผู้จะสอบข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางเสียงและความสัน่สะเทือน 
1408 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสยีง 
  และความสั่นสะเทือน      3(2-3-4) 
  Mathematical Modeling in Noise Pollution and Vibration Management 
  and Control 
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  เงื่อนไขของรายวิชา: 1407 333 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและ
  การตรวจวัด 
  Prerequisite: 1407 333 Noise Pollution and Vibration Controls and  
  Measurement 
  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่
แหล่งกําเนิด ทางผ่าน และผู้รับ มีการศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่ 
  Principles and applications technology of mathematical models for noise 
pollution and vibration management and control, noise pollution and vibration control at 
source, path and receiver, case study in field  
 

2.4) สําหรบัผู้จะสอบข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางของเสยีอันตราย 
1407 604     การติดตามตรวจสอบของเสยีอันตรายในสิง่แวดล้อม                3(2-3-4)          
           Monitoring of Hazardous Waste in Environment 

เงื่อนไขของรายวิชา: 1407 334 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย    
Prerequisite : 1407 334 Control and Management of Hazardous Waste 

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการของเสีย
อันตราย การจัดเก็บ การขนส่ง การกําจัด และการลดปริมาณขยะอันตราย แบบจําลองการประเมินค่า
ความเสี่ยง และการบําบัดบริเวณปนเป้ือนของเสียอันตราย การศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่ 
  Principles and applications technology of mathematical models for 
hazardous wastes management; sources, characteristics, collection, transference, disposal 
and minimize of hazardous wastes, risk assessment evaluation mathematical models and 
treatment of contaminated areas, case study in field 
 

2.5) สําหรบัผู้จะสอบข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมมลพิษทางมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
1407 605     แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-4)  
         Mathematical Modeling in Solid Waste and Excreta Management 
 and Control 
                  เงื่อนไขของรายวิชา: 1407 312 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and Excreta Management 
 หลักการและเทคโนโลยีการประยุกต์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ชนิด ปริมาณ คุณสมบัติและแหล่งกําเนิด การศึกษากรณีตัวอย่างนอกสถานที่ 
  Principles and applications technology of mathematical models for solid 
waste and excreta management; type, quantities, characteristics and sources of waste, 
case study in field 
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คําอธบิายระบบรหัสวิชา  หน่วยกิต – ชั่วโมง ประจําวิชา  
 
- คําอธบิายระบบรหัสวิชา  

  ประกอบด้วยเลข  7 หลัก มคีวามหมาย  ดังน้ี 
 เลขรหัสตัวที่ 1-2    หมายถึง คณะ  
 เลขรหัสตัวที่ 3-4    หมายถึง สาขาวิชา 
 เลขรหัสตัวที่ 5   หมายถึง กลุ่มวิชาที่เปิดสอน (ยกเว้นรายวิชาทีมีสอนใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ ของคณะ) ได้แก่ 

1  คือ  กลุ่มวิชาวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
2  คือ  กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 
3  คือ  กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5  คือ  กลุ่มวิชาวิชาเลือกเสรี 

 เลขรหัสตัวที่ 6-7    หมายถึง ลําดับของรายวิชา 
  

- คําอธบิายหนว่ยกิต - ชั่วโมง  ประจําวิชา   
   เช่น 2(1 - 2 - 3) 
   หน่วยกิต )บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง(  
  ตัวเลขหน้าวงเลบ็ 2  หมายถึง จํานวนหน่วยกิต 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1  หมายถึง บรรยาย 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง ปฏิบัติการ 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3  หมายถึง ศึกษาด้วยตนเอง 
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 3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   -ไม่ม-ี 

  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

   -ไม่ม-ี 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน)  

การฝึกภาคสนามฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขแบบบูรณาการฝึกงาน สหกิจศึกษา ในงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติที่หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนเช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่
ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้ง
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดมลพิษทางนํ้า ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ระบบ
บําบัดของเสียอันตรายซึ่งต้องมีบุคลากรตามกฎหมาย การศึกษาความเหมาะสม  จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนาการ  
  -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จ  
  -   มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   
  -  มีความซื่อสตัย์ กตัญญูเที่ยงธรรม 
  -  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รูจ้ักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  -  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  -  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 
  -  การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 

 4.1.2 ความรู้ 
  - มีความรอบรูอ้ย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้ 
  - มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิทยาการที่ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและนานาประเทศ 
  - รู้กฎระเบียบ ข้อกําหนดแห่งการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ 

 4.1.3  ทักษะทางปัญญา  
  -  เป็นผู้ใฝ่รู ้และมีความสามารถ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  -  สามารถคิดอย่างมีระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผลมวิีจารณญาณ การมองไป

ข้างหน้าและการตัดสินใจ   
  -  นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 4.1.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  -  สามารถปรบัตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของ

มนุษย์   
  -  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและของ

ประชาคมนานาชาติ 
  - วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        -  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
        -  สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
      -  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการคัดเลือก

ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
               4.1.6 ทักษะด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                    -  สามารถออกแบบระบบ วิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ความรู้เพ่ือฝึกประสบการณ์ และ
ต่อยอดทํางานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดี 

        -   สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เก่ียวข้อง ในการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของประชาชนในชุมชนโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
คุณธรรมและจริยธรรม 

4.2 ช่วงเวลา 
          ภาคปลาย  ช้ันปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร์ –  วันศุกร์  เวลา 8.00 ถึง 17.00 น. (หรือเป็นไปตามท่ีหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงานจะ

กําหนด) 
 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 ข้อกําหนดในการทําโครงงานปัญหาพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวกับการ
ประยุกต์ทฤษฎีความรู้ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยนิสิตสามารถศึกษา  สามารถกําหนดขอบเขตของปัญหา 
การต้ังสมมติฐานการค้นคว้าทดลอง  การใช้เครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์แปลผล  การ
สรุปผล  การวิจารณ์ผลโครงงาน  ทั้งน้ีนิสิตต้องสามารถอธิบายประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงานและ
สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  5.1 คําอธิบายโดยย่อ      
  โครงงานปัญหาพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่นิสิตสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทํา
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 น ิสิตสามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่สําคัญ
นํามาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานวิจัย  สามารถเขียนข้อเสนอโครงงานและการเขียนรายงาน  เพ่ือการ
นําเสนออย่างมีคุณภาพ  คือมีกระบวนการการทบทวนหลักการทางวิชาการทฤษฎีเอกสาร  งานวิจัยที่
เก่ียวข้องการวางรูปแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  แปรผล  การสรุปผล การวิจารณ์ผล และการ
นําเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ตลอดจนวิพากษ์ผลของโครงงานท่ีมีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคปลาย  ช้ันปีที่ 4  
 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา 1407 301 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3  
หน่วยกิต                            

 5.5 การเตรียมการ 
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานิสิต โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ       
หรือโครงงานที่นิสิตสนใจ 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต 
  3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงงาน วิจัย เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี  
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์อ่ืนๆ อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
โปสเตอร์ 
   3) ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิด            
ในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา โดยโครงการดังกล่าวต้องมีคุณภาพในด้านเนื้อหา       
มีสาระอันเป็นประโยชน์ต่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติ
ที่พึงประสงค ์

กลยุทธ ์ กิจกรรมของนสิิต 

1. ตระหนักและมทีัศนคติที่ดี
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่งเสริมใหม้ีความตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ 
 

- มีการทํางานเป็นกลุ่มทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 
- เน้นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มี
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ถ่อมตนและ
ความมีนํ้าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- มีกิจกรรมทีท่ําให้เกิดความ
ตระหนักและจติสํานึกรัก
สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 

2. จิตสาธารณะ ส่งเสริมให้มีความเสียสละและมี
นํ้าใจต่อชุมชน 

- มีชมรมจิตอาสาเพ่ือนําความรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมไปพัฒนาชุมชน 
- มีกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 

3. ทักษะการเป็นผู้นํา และ
การทํางานเป็นทีม 

ส่งเสริมใหม้ีโอกาสได้เป็นผู้นํา 
จากการทํางานเป็นทีม 

- มีกิจกรรมทํางานเป็นทีม และสลับ
สับเปลี่ยนให้ทกุคนได้มีโอกาสเป็น
ผู้นําทีม 

4. มีวินัยและความรับผิดชอบ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างวินัย
และความรับผดิชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 

- ฝึกให้มีวินัยในการทํางาน ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบหน้าที่ให้สําเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งในช้ันเรียน
และกิจกรรมนอกช้ันเรียน 

5. ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและทักษะทางการ
สื่อสาร 

ส่งเสริมให้นิสติได้มีการค้นคว้า
ข้อมูลนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อหัวข้อต่างๆ ที่
กําหนด 

- ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
- อภิปรายระหว่างอาจารย์กับนิสิต
การอภิปรายระหว่างกลุ่มทั้งภายใน
ห้องเรียน 
- การนําเสนอโดยใช้รูปแบบ
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มี
ความมุ่งม่ันในการทํางานให้สําเร็จ  
1.2 มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์ เท่ียงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.6 มีจิตสํานกึและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของสังคม 

การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยาธรรมใน
รายวิชา การเป็นต้นแบบท่ีดีของอาจารย์ 
ความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

- การเข้าเรียน  
การร่วมทํากิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมาย การส่ง
งานตรงต่อเวลา 
- การทํากิจกรรมท่ีส่งผล
ต่อทัศนคติท่ีดี 
ต่อวิชาชีพ 
 

2) ความรู้  
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบาย
รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
2.3 มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความ
ชํานาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ท่ีมีผลต่อ
การทํางานในปัจจุบัน 
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ด้าน         
อนามัยสิ่งแวดล้อม เข้ากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
- บรรยายอภิปรายการฝึกปฏิบัติการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อท่ีกําหนดโดยเน้น
แนวคิดและทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานรวมถึงประยุกต์
เข้ากับการทํางานจริงตามเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ 
- การทํางานกลุม่โครงงานการตั้งคําถาม
เพ่ือให้นิสิต วิเคราะห์การนําเสนอรายงานการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- การเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษแต่ละด้านมาเป็น
วิทยาการให้ความรู้ 
- การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
เพ่ือให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่าง
เต็มท่ี 
- การดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
จากสภาพการทํางานจริง 

 
- การทดสอบย่อย ก่อน
และหลังเรียน การสอบ
ด้วยข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 
ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
- ประเมินจากโครงงาน
และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
ท่ีมอบหมายให้นิสิต 
- การคิดวิเคราะห์และ
นําเสนอรายงาน 
ในชั้นเรียน 
-  ประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3) ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3.2 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถสืบค้นตีความและประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
3.4 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการเพ่ือพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

 
- เน้นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- บรรยายและอภิปรายระหว่างอาจารย์กับ
นิสิตอภิปรายระหว่างกลุ่มพร้อมท้ังยกประเด็น
ปัญหาสําคัญหรือกรณีศึกษา 
- มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์กรณีศึกษาท้ัง
ของไทยและต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาท่ี
กําหนดและนําเสนอผลการแก้ปัญหาในรูป
ของการอภิปรายกลุ่มและเสนอแนะในชั้น
เรียน 

 
- การคิดวิเคราะห์การ
อภิปรายประเด็นปัญหา
หรือกรณีศึกษา 
- การทดสอบย่อยสอบ
กลางภาคและปลายภาคท่ี
มีการวิเคราะห์วิจารณ์
และการประยุกต์ความรู้ท่ี
ศึกษาแบบองค์รวม 
- การจัดทํารายงาน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.5 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
3.6 สามารถคิดหาเหตุผลและเชื่อมโยงองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 

- มอบหมายให้นิสิตจัดทํารายงาน/โครงงาน
สัมมนากลุ่มและนําเสนอผลการทํารายงาน
รายบุคคลและกลุ่ม 
 

นําเสนอรายงาน และ
การศึกษาค้นคว้าท่ี
มอบหมาย 
- การทําโครงงานต่างๆ 
เพ่ือนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งานจริง 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
4.2 ปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสม
กับบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
-จัดการเรียนการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรม
ให้มีการทํางานเป็นกลุ่มการทํางานท่ีต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนกําหนดความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุ่มเพ่ือให้เกิดทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
- จัดให้มีวิชาสัมมนาการศึกษาโครงงาน           
ท่ีต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์การติดต่อ
ประสานงานและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
- จัดให้มีการออกฝึกปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้มี
โอกาสปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในเรื่องการติดต่อประสานงานการ
ทํางานเป็นทีมและทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลด้านอ่ืนๆ 

 
- พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในการ
นําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน 
- พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเดน็ของข้อมูลท่ี
ได้ 
- การฝึกปฏิบัติงานโดย
สถานประกอบการและ
คณาจารย์ท่ีออกนิเทศงาน
นิสิต 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
5.2 สรุปประเด็นและสื่อสารท้ังการเขียน การ
พูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอท่ี
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องท้ังการพูดและการเขียน 

 
 
- จัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หรือเป็นกลุ่มโดยค้นคว้าจากเว็บไซต์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นแล้วจัดทํารายงานโดย
เน้นการนําตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 
- ให้นักศึกษานําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- จัดให้มีการเรียนรู้จากการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทําโครงงานการสัมมนาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
 

 
 
- ประเมินจากผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ประเมินจากรายงาน
บุคคลท่ีศึกษาค้นคว้าใน
เร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากรูปแบบการ
นําเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมและ
การมีส่วนร่วมในการ
นําเสนอ 
- ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายวิธีการ
อภิปรายการซักถามและ
การตอบคําถาม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

6) ด้านทักษะด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (มีเฉพาะรายวิชา 21 14019 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
6.1 สามารถออกแบบระบบ วิเคราะห์ปัญหา 
และประยุกต์ความรู้เพ่ือฝึกประสบการณ์ และ
ต่อยอดทํางานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดี         
6.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และสาขาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ในการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในชุมชนโดยยึดม่ันในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม 

 
- การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
และในสถานการณ์จริง 
- สามารถบูรณาการและการฝึกวินิจฉัยชุมชน 

 
- การประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานและการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
- การประเมินจากผู้
ประเมินท่ีเกี่ยวข้องใน
ชุมชนและการนําเสนอ
โครงการฝึกปฏิบติังาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา            
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีดังต่อไปนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จ  
1.2 มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.6 มี ีจิตสํานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 

2) ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ในเนื้อหาสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  2.3 มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชํานาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง 
  2.4 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ที่มีผลต่อการทํางานในปัจจุบัน 
  2.5 สามารถบูรณาการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้ากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.2 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 3.3 สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
 3.4 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการเพ่ือพัฒนา

ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 3.5 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

อย่างเหมาะสม 
 3.6 สามารถคิดหาเหตุผลและเช่ือมโยงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 ปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 

  5.2   สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด  รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอท่ี
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
  5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการคัดเลือก
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน 

6) ด้านทักษะด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    (มีเฉพาะรายวิชา 1401 219 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

6.1 สามารถออกแบบระบบ วิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ความรู้เพ่ือฝึกประสบการณ์ 
และต่อยอดทํางานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดี 

6.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ใน
การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
คุณธรรม และจริยธรรม 

รายละเอียดของการฝึกปฎิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ดังน้ี 
          1) ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งฝึกที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 รวม 3 หน่วยกิต ระยะเวลารวม  240 - 480  ช่ัวโมง โดยเฉล่ียหน่วยละ 5 
วันๆ ละ 8 ช่ัวโมง 6-12 สัปดาห์ (5 x 8 x 12 = 480 ช่ัวโมง)  

 2) ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 9 หน่วยกิต โดยเฉลี่ย
หน่วยละ 5 วันๆ ละ 8 ช่ัวโมง 20 สัปดาห์ (5 x 8 x 20 = 800 ช่ัวโมง) ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 
ระยะเวลารวม 8 สัปดาห์ 320 ช่ัวโมง ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 ระยะเวลารวม 12 สัปดาห์ 480 ช่ัวโมง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

 
                 ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
วิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0201 117 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์
 สุขภาพ 1 
 Math for Health Science 1 

                           

0201 118 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์
 สุขภาพ 2 
 Math for Health Science 2 

                           

0202 100 เคมีทั่วไป 
 General  Chemistry 

                            

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 General Chemistry  
 Laboratory 

                             

0203 110 ชีววิทยา 1 
 Biology 1 

                            

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
 Biology  Laboratory 1 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  )ต่อ(  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 
 General  Physics 

                             

0204 190  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
 General  Physics  Laboratory 

                             

1407 106  นิเวศวิทยา 
 Ecology 

                            

1502 109  ชีวเคมีพื้นฐาน 
 Fundamental Biochemistry 

                             

1502 108  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
 Basic Biochemistry 
 Laboratory 

                             

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข                            

1401 111 จุลชวีวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 
 Microbiology for Public 
 Health 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงาน      

สาธารณสุข  
 Parasitology for Public  Health 

                            

1401 113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 มูลฐานสําหรับงานสาธารณสุข  
 Fundamental Anatomy and 
 Physiology for Public  Health 

                            

1401 114 โภชนาการ 
 Nutrition 

                            

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข                                         

1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 
 Public Health  Administration 

                            

1401 212 วิทยาการระบาด 
 Epidemiology 

                            

1401 213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
 Health Education and 
 Behavioral Science 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1401 214 อาชีวอนามัยและความ
 ปลอดภัย 
 Occupational Health 
 and Safety 

                             

1401 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Health 

                               

1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องต้น
 สําหรับงานอนามัย
 สิ่งแวดล้อม 
 First Aid for Environmental 
 Health Field 

                               

1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุข
 ศาสตร์ 
 Principles of Public 
 Health Research   

                               

1401 218 การป้องกันและควบคุมโรค 
 Prevention and Disease 
 Control 
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                ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

6. ด้าน
ทักษะการ

ฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ 

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

1401 219 การฝึกประสบการณ์
 วิชาชีพด้านอนามัย
 สิ่งแวดล้อม 
 Environmental 
 Health Practicum 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข )ต่อ(  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1401 220  กฎหมายและจรรยาบรรณ

วิชาชีพด้านสาธารณสุข 
 Law and Code of Ethics for 
 Public  Health 

                             

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1) กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1407 311 การสุขาภิบาลน้ําดื่มน้ําใช้  
 Water Supply Sanitation 

                              

1407 312  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
 ปฏิกูล 
 Solid Waste and Excreta 
 Management 

                              

1407 313 หลักการความปลอดภัยของ
อาหาร 

 Principles of Food Safety 

                              

1407 314  การควบคุมสัตว์ขาปล้องและ
สัตว์แทะ 

 Arthropod Vectors and 
 Rodents Control 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1) กลุ่มรายวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
1407 315 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Toxicology 

                              

2) กลุ่มรายวิชาวิเคราะห์และประเมินผล
1407 321  การวิเคราะห์และประเมินผล
 กระทบสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Analysis and 
 Impact Assessment 

                              

1407 322 การวิเคราะห์และประเมินผล
 กระทบสุขภาพ 
 Health Analysis and Impact 
 Assessment 

                              

3) กลุ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1407 331  การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
 Waste Water of Treatment 
 System Control 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3) กลุ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 Air Pollution Control 

                               

1407 333  การควบคุมมลพิษทางเสียงและ
 ความสั่นสะเทือน และการ
 ตรวจวัด 
 Noise Pollution and Vibration 
 Controls and Measurement 

                              

1407 334  การควบคุมและจัดการของเสีย
 อันตราย 
 Control and Management of 
 Hazardous Waste 

                              

1407 335  การเก็บตัวอย่างทางด้านอนามัย
 สิ่งแวดล้อม 
 Environmental Health 
 Sampling 

                             

1407 336 วิศวกรรมพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Engineering 
 Base 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3) กลุ่มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
1407 337 การสร้างแบบจาํลองทางด้าน
 สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ 
 Application of Environmental 

Modeling 

                              

1) กลุ่มรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Management 
 Technology 

                              

2) กลุ่มวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1407 351  สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Seminar in Environmental 
 Health 

                                

1407 352  ปัญหาพิเศษทางอนามัย
 สิ่งแวดล้อม 
 Special Problems in 
 Environmental Health 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
รายวิชาสหกิจศึกษา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
0199 499  สหกิจศึกษา 
 Cooperative Education 

                             

หมวดวิชาเลือกเสรี                           

1401 501 ชีวสถิติ 
 Biostatistics 

                             

1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
 สิ่งแวดล้อม 
 Environmental Media for 
 Public Relation 

                               

1407 503  หลักธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
 Principle of Environmental 
 Good Governance 

                               

1407 504 การศึกษาดูงานดา้นอนามัย
 สิ่งแวดล้อม 
 Field Study in Environmental 
 Health 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1407 505  จิตวิทยาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Health 
 Psychology 

                              

1407 506  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Standards for Environmental 
 Management                        

                              

1407 507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงาน
 อุตสาหกรรม 
 Building and Industrial 
 Sanitation 

                              

1407 508 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Health 
 Administration 

                             

1407 509 การสุขาภิบาลสถานบริการและ
 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 Sanitation of Service 
 Establishments and 
 Recreation Areas 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1407 510  อันตรายจากรังสีและการควบคุม 
 Radiological Hazards and 
 Control 

                               

1407 511 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบ
 บูรณาการ  
 Integrated Pest 
 Management 

                              

1407 512 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ 
 Environmental 
 Economics and Health 

                               

1407 513 ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
 Environmental Bio-
 Indicators 

                              

1407 514  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
 สภาวะฉุกเฉิน 
 Environmental Health 
 Management in Emergencies 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

2) รายวิชาเลือกเสรีสําหรับผู้ต้องการขึ้นสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ 
 2.1) สําหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางน้ํา 

1407 601  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ใน
 การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ํา 
 Mathematical Modeling in 
 Water Pollution Management 
 and Control 

                               

 2.2) สําหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
1407 602 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการ
 จัดการและควบคุมมลพิษทาง
 อากาศ 
 Mathematical Modeling in 
 Air Pollution Management 
 and Control 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
 2.3) สําหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

1407 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการ
 จัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง
 และความสั่นสะเทือน 
 Mathematical Modeling in 
 Noise Pollution and 
 Vibration Management  and 
 Control 

                                  

 2.4) สําหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางของเสียอันตราย 

1407 604  การติดตามตรวจสอบของเสีย
 อันตรายในสิ่งแวดล้อม 
 Monitoring of Hazardous 
 Waste in Environment 
 Management and Control 
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                 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
หมวดวิชาเลือกเสรี (ต่อ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
 2.5) สําหรับผู้สอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1407 605  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ใน
 การจัดการและควบคุมมูลฝอยและ
 สิ่งปฏิกูล 
 Mathematical Modeling in 
 Solid Waste and Excreta 
 Management and Control 
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 5 ดังน้ี (เอกสารแนบ ค) 

การประเมินผลการศึกษา ให้คณะกรรมการประจําคณะอนุมัติผลการศึกษา แต่ละรายวิชา 
1.1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้มีการประเมินผลการศึกษาตามระดับคะแนน ตัวอักษร ความหมาย 

และค่าคะแนน ดังน้ี 
   

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ค่าคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Failed) 0.0 

 
1.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตัวอักษรได้ ให้ประเมินผลโดยกําหนด

ตัวอักษร ดังน้ี 
 

ตัวอักษร ความหมาย 
S ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์ (Satisfactory) 
U ผลการประเมนิไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
I ผลการประเมนิยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
W การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
AU การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
R ลงทะเบียนเรียนซ้ําแล้วผ่าน (Course Repeated Later) 

 
1.3 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร F ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 

1.3.1 นิสิตถูกตัดสิทธ์ิไม่ให้เข้าสอบหรือขาดสอบปลายภาค 
1.3.2 นิสิตทําผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษให้ได้ ระดับคะแนนตัวอักษร F 

ตามระเบียบเก่ียวกับการสอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัย กําหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ หรือเง่ือนไขการ
ประเมินตามเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในแต่ละรายวิชา 

1.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ (ในข้อ 28) นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบ  
  1.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ 
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  1.3.5 นิสิตได้รับการให้ตัวอักษร I แต่มิได้ดําเนินการขอประเมินผลเพ่ือแก้ตัวอักษร I ให้
เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน 
 1.4 การให้ตัวอักษร S กระทําได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการเรียนใน
รายวิชาน้ันผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด 

1.5 การให้ตัวอักษร U กระทําได้ในการประเมิน รายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการเรียน
รายวิชาน้ันไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด 

1.6 การให้ตัวอักษร I ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
1.6.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ใน (ข้อ 28) นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบ แต่ไม่ได้สอบ
เพราะป่วย หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

1.6.2 อาจารย์ผู้สอนและคณบดี เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่ง
ส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันไม่สมบูรณ์โดยมิใช่เป็นความผิดของนิสิต นิสิตที่ได้ตัวอักษร I จะต้อง
ขอรับการประเมินผลเพ่ือเปล่ียนตัวอักษร I ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคเรียนศึกษาถัดไปที่
นิสิตมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน หากพ้นกําหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนตัวอักษร I เป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร F โดยอัตโนมัติ เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการ
กระทําหรือร่วมกระทําของนิสิตผู้น้ัน 

การนับภาคการศึกษาที่นิสิตระบบปกติมีสิทธ์ิลงทะเบียนน้ัน ให้นับเฉพาะภาคต้นและภาค
ปลายเท่าน้ัน 

1.7 การให้ตัวอักษร W ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
1.7.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาน้ัน 
1.7.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตาม (ข้อ 26) 

1). นิสิตอาจย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนได้ ในกรณีต่อไปน้ี 
1.1) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
1.2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
1.3) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชน ที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

1.4) เมื่อนิสิตมีความจําเป็นส่วนตัว อาจยื่นคําร้องของลาพักการเรียนได้ถ้า
ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษา 

2). การลาพักการเรียน นิสิตต้องย่ืนคําร้องภายในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาท่ี
ลาพักการเรียน โดยต้องได้รับอนุมติจากคณบดี ยกเว้นการลาพักการเรียนในกรณี (ข้อ 1.1) ถูกเกณฑ์หรือ
ระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (ข้อ1.2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือ
ทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน และ (ข้อ 1.3) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกิน
ร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็น
ของเอกชน ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
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3) การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละไม่เกินหน่ึงภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความ
จําเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไปให้นิสิตย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 

4) ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

5) กรณีนิสิตถูกสั่งให้พักการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิตกอง
ทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกการลาพักการเรียนในระบบทะเบียน 

6) นิสิตที่ลาพักการเรียนต้องชําระค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือว่าการลาพักการเรียนสมบูรณ์ 

1.7.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
1.7.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากตัวอักษร I แล้วแต่การป่วยหรือเหตุอัน

สุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด โดยมีหลักฐานที่เช่ือถือได้ 
1.8 การให้ตัวอักษร AU ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็น

พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (ตามข้อ 22) 
1.8.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน โดย

ไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจํานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา และจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรไม่บังคับให้
นิสิตและมีผลการเรียนเป็น AU 

1.8.2 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน และให้นิสิตระบุในการลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียน รายวิชาโดยไม่
นับหน่วยกิต 

1.8.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงช่องผลการเรียนรายวิชา       
ที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงในช่องผลการเรียนรายวิชา ที่เรียนไม่นับหน่วยกิตเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

1.8.4 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิต เข้าเรียนบางรายวิชาได้แต่    
ผู้น้ันจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.9 การนับจํานวนหน่วยกิต เพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มี
ระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชา
ใดให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้ไปใช้ ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ียด้วย 

1.10 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้ครบหลักสูตรฯ ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน 

1.11 ค่าระดับคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
การศึกษาน้ัน โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนตัวอักษรของแต่ละรายวิชา
เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษาน้ัน การคํานวณดังกล่าวให้ ต้ังหารถึงทศนิยม 3 
ตําแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตําแหน่ง ที่ 3 ที่มีค่าต้ังแต่ 5 ขึ้นไปเพ่ือให้เหลือทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

1.12 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาค
การศึกษาสุดท้าย โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนตัวอักษรของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมด(ตามข้อ 9) การนับจํานวนหน่วยกิต เพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
ให้นับจากรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
เรียนแทนในรายวิชาใดให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้ไปใช้ ในการคํานวณหาค่า
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ระดับคะแนนเฉล่ียด้วย เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดการคํานวณดังกล่าวให้ต้ังหารถึง
ทศนิยม 3 ตําแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ที่มีค่า ต้ังแต่ 5 ขึ้นไปเพ่ือให้เหลือทศนิยม 2  
ตําแหน่ง 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

2.1 กระบวนการทวนสอบ เป็นไปตาม แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา สอนและออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีการทวน  
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตโดย 
  2.2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนิสิตที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี 
ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
  2.2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเน่ือง แล้วแต่
กรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทาง
วิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเน้ือหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเคียงกับ
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.3 นิสิต ได้รับองค์ความรู้และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชา 
 2.4 คณะและหลักสูตร ต้ังคณะกรรมการกลางในการออกข้อสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก ค.) 

3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กําหนด ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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