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คํานํา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2564 การขอรับการอนุมัติหลักสูตรฉบับน้ี เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้น โดย
การบูรณาการให้ครอบคลุมเป้าหมายของตลาดแรงงานได้มากข้ึน ทําให้บัณฑิตที่จบทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถทํางานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ได้มากขึ้น และมีโอกาสในการสอบบรรจุข้าราชการในตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม    
นักอาชีวอนามัยได้มากขึ้น เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีตําแหน่งที่เปิดสอบเป็นจํานวนมาก
ทั้งในหน่วยงานของท้องถิ่น และของกรุงเทพมหานคร จากความต้องการของท้องถิ่นน้ันจึงได้พัฒนา
หลักสูตรใหม่ขึ้นมา โดยมีเน้ือหารายวิชาที่สอดคล้องเพ่ือสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนและ  
สถานประกอบการได้ โดยบัณฑิตสามารถนําเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ีไปปรับใช้
กับการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้คนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพดี 
รวมถึงความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ โดยสามารถบูรณาการศาสตร์ให้สอดคล้องตามบริบท
ของพ้ืนที่ได้ โดยการจัดการศึกษาให้นักศึกษาสามารถออกแบบ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานด้าน
สิ่งแวดล้อม และการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ อีกทั้งบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สําเร็จการศึกษาสามารถเข้า
สู่หน่วยงานราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสํานักงานสาธารณสุขได้   
มากขึ้น สามารถสอบบรรจุเพ่ือทํางานในตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น และยัง
สามารถทํางานในสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือควบคุมดูแลระบบบําบัดมลพิษ
ในด้านต่าง ๆ เช่น นํ้าเสีย อากาศ และกากของเสีย เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพในส่วนของ
สํานักงานเทศบาล การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ 
(สสอ.) สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์อนามัย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทเอกชน โดย
เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความรู้ ทางด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแล การบําบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น การควบคุมดูแล
ระบบผลิตนํ้าประปา การสุขาภิบาลอาหาร สุขอนามัยอาหาร ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และบัณฑิตสามารถ
ทํางานที่ตรงกับสายงานได้ และความสําเร็จที่สําคัญของหลักสูตรคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
ความสามารถเข้าสู่งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่สามารถ
บูรณาการสหสาขาวิชา และมีอัตลักษณ์เด่นด้านการใช้ศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

อัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของหลักสูตร คือ เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการควบคุม ดูแล และแก้ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากชุมชน วางแผนจัดหาแหล่งนํ้าที่สะอาดและเพียงพอสําหรับประชาชนในพ้ืนที่       



 

โดยตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นคือการลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยจากการ
ประกอบอาชีพ โดยรายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป  
2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ  
8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฉบับน้ี
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
พัฒนาใหม่ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรคร้ังน้ี 
 
 
 
 

      ( อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม ) 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :     คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      :   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Public Health 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์ 
  ช่ือย่อ :   วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :   Bachelor of Science (Public Health) 
  ช่ือย่อ :   B.Sc. (Public Health) 
 
3. วิชาเอก   
 แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แขนงอนามัยสิง่แวดล้อม ไมน้่อยกว่า  126  หน่วยกิต 
 แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
  
5. รปูแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี   

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลกัสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช ้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว แต่เมื่อเรียนจบสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงและเรียนต่อเน่ือง
อีกสาขาหน่ึงจะได้รับปริญญาอีกหน่ึงสาขา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรพัฒนาใหม่  พุทธศักราช 2564 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที ่2/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสตูรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร   
ในคราวประชุมครั้งที ่3/2564 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของราชการ ได้แก่  
1) กระทรวงสาธารณสุข 

1.1 กรมอนามัย 
- สํานักอนามัยสิง่แวดล้อม (ส่วนกลาง) 
- สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ (ส่วนกลาง) 
- กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ (ส่วนกลาง) 
- ศนูย์อนามัย (ส่วนภูมิภาค) 

1.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด 
1.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
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1.4 กรมควบคุมโรค 
- สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง) 
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค (ส่วนภูมิภาค) 

2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- กรมควบคุมมลพิษ (ส่วนกลาง) 
- กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง) 
- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ส่วนกลาง) 
- สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ส่วนกลาง) 
- สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สว่นภูมิภาค) 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) 
- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) 

4) กระทรวงมหาดไทย 
4.1 สํานักงานเทศบาลนคร/เมือง 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล) 
- สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เทศบาล) 

4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5) กรุงเทพมหานคร 
- สํานักอนามัย  

 สํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
 กองสุขาภิบาลอาหาร 

- สํานักสิ่งแวดลอ้ม 
 สํานักงานจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 กองกําจัดมูลฝอย 
 กองจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง 

- สํานักงานเขต 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง 

8.2 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ควบคุมระบบในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาส่วนภูมิภาค 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



4 
 

 

- องค์การจัดการนํ้าเสีย 
8.3 ผู้ปฏิบัติงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชน 
- บริษัทที่ปรึกษา 
- มูลนิธิทางด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย และสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม 
- นักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (NGO) 
- นักวิจัยอิสระ/นักวิชาการอิสระ  ฯลฯ 
- นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม  
- บริษัทที่ปรึกษาและให้การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

8.4 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์การมหาชน 
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

 8.5 นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
 8.6 หน่วยงานอ่ืน ๆ ด้านสิ่งแวดลอ้ม เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การระหว่างประเทศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 8.7 อาชีพอ่ืน ๆ เช่น ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น 
การจัดต้ังบริษัทที่ปรึกษาด้านประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลนํ้าด่ืม เป็นต้น 

8.8 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ ผู้ตรวจประเมินหรือที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

8.9 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข  
นักอาชีวอนามัย นักวิชาการแรงงาน 

8.10 การประกอบอาชีพลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

9 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 9.1 แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

หมายเลขบัตรประชาชน 
คุณวุฒ/ิสาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปี 

พ.ศ. 
1. นางสาวซันวานี จิใจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXX8-73-1 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

2558 
 

2549 
 

2546

2. นางสุนีย์ เครานวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXX3-66-4 

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ)่ 
 
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 
ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 
ต่อเน่ืองเทียบเท่าปริญญาตรี 
(พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสงขลา 

2551 
 

2545 
 

2541 

3. นางสาวนฤมล  
ทองมาก 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX4-80-2 

ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2558 
 
2552 
 
2550

 
9.2 แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

หมายเลขบัตรประชาชน 
คุณวุฒ/ิสาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปี 

พ.ศ. 
1. นางสาวเมธิยา หมวดฉิม 

อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX4-68-2 

ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)  
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

2561 
 

2555 
 

2552
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ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

หมายเลขบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปี 

พ.ศ. 
2. นางสาวปิยะรักษ์  

ประดับเพชรรัตน์  
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX3-54-1 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2560 
2553 
 
2559 
 
2554 

 
2549 

3.นายสุรเดช สุวรรณชาตรี 
 อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX5-79-3 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)  
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547
2556 

 
2534 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้

ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี และการสื่อสารน้ัน จึงมีการวางแผนให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560–2564) โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
จัดทําบนแผนหลักของการพัฒนาประเทศเป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2560 - 2579) ซึ่ง
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนา
แล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดขึ้นเป็นเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
น้ีสอดคล้องกับเป้าหมาย ข้อ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ข้อ 6 คือ การจัดการนํ้า และ
สุขาภิบาล และข้อ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ันจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางการดําเนินงานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยการมีส่วนร่วมให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานที่กําหนดร่วมกัน ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนไทยมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมนานาประเทศ นอกจากน้ี การปรับโครงสร้าง
ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทําให้ต้องมีการปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยขยายการผลิตและพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน 
ทําใ ห้ ต้องมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เ พ่ิมขึ้นตามไปด้วย  ผลที่ตามมาจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการที่สําคัญจากการขยายการผลิตและการพัฒนาในระบบอุตสาหกรรม 
ได้แก่ มลพิษทางอากาศ แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเสื่อมโทรม การเพ่ิมขึ้นของปริมาณ   
ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสารอันตรายที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ความปลอดภัยจาก
การประกอบอาชีพ ปัญหาเหล่าน้ีนับวันย่ิงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เกิดโรคที่มีปัจจัยจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ทําให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องสูญเสีย
งบประมาณเพ่ือการดูแลสุขภาพในด้านน้ีเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน บุคลากรทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและหรือ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงเป็นกําลังสําคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจาก
การประกอบอาชีพ เพ่ือการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตต่อไป 

การเผชิญกับภาวะโลกร้อน และผลกระทบจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีผลมาจากสภาวะแวดล้อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความ
ท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ดังน้ันในประเด็นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากปัญหามลพิษดังกล่าวทําให้ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่วนปัญหา
สิ่งแวดล้อมก็เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอยยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง คุณภาพนํ้าที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง 
นอกจากน้ียังพบปัญหาเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้น
บ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย 
และการจัดการสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ ดังน้ันการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับทางสาธารณสุขในรูปของสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น รวมถึงการประยุกต์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างลงตัว
ที่จะผสมผสานกับจุดแข็งของสังคมในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งความสามารถในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นดัชนีช้ีนําสําคัญที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างย่ังยืน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการวิจัยและ
การบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสาธารณสุขแก่สังคม จึงมี
ความสําคัญในการสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศไทย แผนการพัฒนาเขตการศึกษาพ้ืนที่
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนแผนพัฒนาหลักสูตรและการรับนักศึกษาระยะ 15 ปี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรอบวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้น
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การพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพเป็นจํานวนมาก  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรน้ี คณะกรรมการได้คํานึงถึงสภาวะแวดล้อมที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาและพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม แต่สามารถดํารงชีวิตรวมกันอยู่อย่างสมานฉันท์และเก้ือกูลกัน เป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมไทย มลายู และจีน และในพ้ืนที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล โรงงานยาง โรงงานปาล์ม และ
โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น รวมทั้งในพ้ืนที่จังหวัดยะลามีปริมาณของเสีย และขยะมูลฝอยมีปริมาณท่ี
เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความต้องการท่ีจะจัดการกับปัญหาเหล่าน้ี ดังน้ันถ้ามีบุคลากรที่ตรงกับศาสตร์
ที่เก่ียวข้องจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่ได้ อีกหน่ึงปัญหาที่มีความสําคัญในปัจจุบันน้ี
คือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศหมอกควันข้ามแดน กรณีหมอกควัน
จากอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี หรือประเด็นปัญหาทางด้านมลพิษทาง
อากาศ PM 2.5 จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษในเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัดยะลาและ
นราธิวาสมีระดับความเข้มข้นของสารมลพิษ PM 2.5 อยู่ในระดับที่ 3 โดยห้ามทํากิจกรรมกลางแจ้ง
เพราะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ ดังน้ันด้วยปรากฏการณ์ที่สําคัญในปัจจุบันน้ี ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย 
ๆ ปัจจัย จากปัญหาดังกล่าว จําเป็นต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างจาก
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ นอกจากน้ีในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอง ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดผลิต
บัณฑิตทางด้านน้ี ในมิติน้ีบัณฑิตที่จบในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ก็ยังเป็นที่ต้องการเพ่ือออกไปรับ
ใช้สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อยู่ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด/
อําเภอ เพ่ือควบคุมดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หาแนวทางในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน และความ
ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพที่ส่งผลต่อสุขภาพของคน ทั้งน้ีการศึกษา การวิจัยเก่ียวกับการ 
บูรณาการศาสตร์ทางสาธารณสุขศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยอาศัยโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานท่ีรับนักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 
ดังน้ันจึงมีส่วนสําคัญที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เพ่ือเพ่ิม
หลักสูตร เพ่ิมบุคลากรในพ้ืนที่รองรับการพัฒนา เพ่ือทําหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่น 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษ เพ่ือให้เกิดการจัดการทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรือ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลกัสูตร  

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรตามท่ีได้อธิบายในข้อ 
11 ซึ่งจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และรองรับ
การแข่งขันในวิชาชีพ โดยเห็นว่าสังคมมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม และ/หรืออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สามารถตอบสนองความต้องการเพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการกับ
สุขภาพ เพ่ือใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์ความรู้ และ 
บูรณาการความรู้ในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบ
องค์รวม โดยเน้นความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน และ
ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้
อย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างนวัตกรรม และการวิจัยที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคมเพ่ือมุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างย่ังยืน รวมทั้ง
ต้องเป็นบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพ จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ สามารถรองรับกับการขยายตัวและการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งสู่การเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงเล็งเห็นความสําคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของทิศทางการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนฐานของการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่
งานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และงานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบัน และ
ส่งเสริมการประยุกต์หรือบูรณาการองค์ความรู้ทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการจัดการความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการเพ่ือแก้ปัญหา ป้องกัน และควบคุม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น นอกจากน้ันยังมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอ่ืน  

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดย

คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ

สอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ี นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร หรือนักศึกษาจากคณะอ่ืน ๆ สามารถเลือกเรียนในบางรายวิชาเป็นวิชา
เลือกเสรีได้ ทั้งน้ีขึ้นกับข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละรายวิชา และความสนใจของแต่ละบุคคล  

13.3 การบริหารจัดการ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทํา

หน้าที่กํากับดูแลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้เก่ียวข้องต้ังแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา 
วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  

1. ปรัชญา ความสําคญั วัตถุประสงคข์องหลักสูตร และความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือ
สิ้นปีการศึกษา 

1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 
ปรัชญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ควบคุมป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมชุมชนและสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญ และรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ มุ่งสร้างเสริมเจตคติที่ดีในการทํางาน เพ่ือป้องกัน ควบคุม ส่งเสริมความปลอดภัยจากการ
ประกอบอาชีพ เป็นผู้นําทางวิชาการ มีภาวะผู้นํา คุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน
การปฏิบัติจริงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 ความสําคัญของหลักสูตร 

ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสุขภาพโดยใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
ชุมชนรวมถึงสถานประกอบการ โดยบูรณาการศาสตร์ทั้งหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการจัดการและการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นรากฐาน
ของความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) เ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนํา
ความรู้ไปตรวจสอบ เฝ้าระวังประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพได้ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานเป็นทีม ทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ เป็นผู้นํา
ที่ดี มีทักษะด้านวิชาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี  

4) เพ่ือสร้างนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มี
ความรู้ ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม  
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1.3 ความคาดหวังของผลลพัธ์การเรยีนรูเ้ม่ือสิน้ปีการศึกษา 
ปีที ่ รายละเอียด 
1 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และงานด้านสาธารณสุข

เบ้ืองต้น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
และสถานประกอบการ 

2 มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถนําความรู้ไปวางแผนดําเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังประเมิน
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการและควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อม  

3 สามารถทํางานเป็นทีม สามารถบูรณาการความรู้แบบสหสาขาวิชาได้  และสามารถถ่ายทอด
ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

4 เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะวิชาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และวิชาชีพได้   

 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. การพัฒนาหลักสูตรให้ได้

มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่  
สกอ. กําหนด 

- พัฒนาสูตรตามมาตรฐานโดยอิง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษา (สกอ.) 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

- หลักฐานเอกสารการพัฒนา
หลักสูตร (มคอ.2) 

 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ท้องถิ่น ทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมใน
ยุคปัจจุบัน 

- ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ความต้องการของหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการในวิชาชีพที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ท า ง ด้ า น อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม จากผู้ใช้บัณฑิตของ
อ งค์ ก รภ าค รั ฐ  ภาค เ อกชน 
รั ฐ วิสาหกิจ  และชุมชน  และ
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ปร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษณะขอ ง
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน  5  
ด้าน   
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
3. พัฒนาบัณฑิตด้านการเรียน

การสอน 
- สนับสนุนการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น  ( Project 
based learning) 
- หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบ
ใ ช้ ปัญหา เ ป็นฐ าน  (Problem 
based learning) 
- การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ทํา (Active learning) 
- การจั ดการ เรี ยนการสอนใน
รูปแบบของสัมมนา 

- จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี
ก า ร เ รี ยนการสอนโดย ใ ช้ 
โครงงานเป็นฐาน (Project 
based learning), ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem based 
learning), การจัดการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้ลงมือทํา (Active 
learning) 
- ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ และทักษะในการ
นําเสนองาน 

4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
(ผู้สอน) และสื่อการเรียน
การสอนให้ไ ด้มาตรฐาน 
เพ่ือรองรับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคมได้ 
 

- ส นับส นุนก า รศึ กษ าต่ อ ข อ ง
อาจารย์ (ผู้สอน) 
- สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ 
(ผู้สอน )  ได้รับการพัฒนาตาม
ศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้อง  ได้แก่ การ
อบรมพัฒนาด้านการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือนํามาใช้ในการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนการวิจัยและบริการวิชา 
การแก่สังคม 
- จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
ใ ห้ ไ ด้ม าตรฐานตาม เกณฑ์ที่
กําหนด 
- ส นับส นุน ใ ห้ คณาจ า ร ย์ ออก
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

- จํ า น ว นคณา จ า ร ย์ ที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาที่สูงขึ้น 
- จํานวนการเข้าอบรม สัมมนา 
และฝึกอบรม 
- จํ า น ว น สื่ อ  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 
ที่เพ่ิมขึ้น 
- จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแก่ชุมชน  
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร 
- รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
5. พัฒนาด้านการวิจัย และ

นวัตกรรม  
- สนับสนุนการเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานวิ จั ย  หรือผลงานทาง
วิชาการ  และนวัตกรรมทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
- ส นับส นุน ใ ห้ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ล ง
วารสารทางวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติในฐานข้อมูล TCI 
Scopus และ ISI 

- จํานวนการเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานทาง วิ ช าการ ท้ั ง ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 
- จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติใน
ฐานข้อมูล TCI Scopus และ 
ISI 
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  

ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน  
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคเรียนที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม (กรณีที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า, 

ศิลป์คํานวณ และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด กรณีแขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์จํานวน 22 หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์จํานวน 12 หน่วยกิต 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) นักศึกษาแรกเข้าส่วนหน่ึงมีข้อจํากัดด้านความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ 

เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ และวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2) ระดับความเข้าใจ และการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
3) การปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษา 
2) จัดกิจกรรมโดยนํานักศึกษาเรียนรู้จากสถานประกอบการจริงในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือเข้าถึง

การทํางานในวิชาชีพ และเน้นการสอนเสริมเพ่ิมเติมสําหรับรายวิชาที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ 
3) จัดอบรมทางด้านการใช้ภาษาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
4) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การปรับตัวใน

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยให้มีการพบปะอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ังเพ่ือให้คําแนะนํากับ
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ  
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2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชัน้ป ี
จํานวนนักศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ระดับปริญญาตรี      

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาํเร็จ

การศึกษา 
- - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่ า ธ ร รม เนี ย มก า รศึ กษ าคนละ 
10,000  บาทต่อภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 2,700  
บาทต่อปี 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 
เงินคงคลงัร้อยละ 20  181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
รายจา่ยระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานร้อยละ 40  363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบช้ันเรียน  
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต และ  
แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.1.1 วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต
1.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.2.1 วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต
1.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3.1 วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต
1.3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90-105 หน่วยกิต
2.1 พ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 30-38 หน่วยกิต 

2.1.1 พ้ืนฐานวิชาชีพทางสาธารณสุข  30 หน่วยกิต
2.1.2 พ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะแขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 8 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 48-55 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางสาธารณสุข  16 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับเฉพาะแขนง ไม่น้อยกว่า 32-39 หน่วยกิต

2.2.2.1 แขนงวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

2.2.2.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3.1 แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต



19 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้น 
 

3.1.3 รายวิชา  
  รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.1.1 วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Language Thought and Communication 

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6)
 Thai for Communication 
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6)
 Thai for Careers 
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6)
 English for Fun 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6)
 English Usage for Social Network 
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3)
 English for Communication and Learning Development 
5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1* 2(1-2-3)
 English for Communication 1 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 2(1-2-3)
 English for Communication 2 
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสือ่ 3(3-0-6)
 Technology and Media Literacy   

1.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 English Communication Skills Development  
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication 
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Melayu for Communication 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้น 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2.1 วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต

5100116 อยู่ดี กินดี มีสขุ  3(3-0-6)
 Well-being 
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6)
 Science in Daily Life 

1.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6)
 Information Technology for Presentation 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6)
 Information Technology in Daily Life 
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6)
 Mathematics in Daily Life 
5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2)
 Body Exercise 
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3)
 Sports for the Quality of Life Development 
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
 King’s Philosophy for Local Development 
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย 3(3-0-6)
 Introduction of Ethics and Wealth  
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life      
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  2(1-2-3)
 Step to the World 
5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6)
 Truth of Life 
5100126 การพัฒนาตน*  2(2-0-4)
 Self Development  
5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 3(3-0-6)
 Aesthetics for Life 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้น 
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3)
 Life and Thai Culture 
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.3.1 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6)
 Multiculture and Peace  

1.3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6)
 Life Skill for Society 
5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6)
 Socialization 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   
1.4.1 คณะครศุาสตร ์  3 หน่วยกิต

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)
 Teachings of King Rama 9  

1.4.2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น 3(3-0-6)
 Thai and Local Ways  

1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)
 Young Enterpreneurs  
 1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร             3 หน่วยกิต  

5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Science for Community 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90-105 หน่วยกิต
2.1 พื้นฐานวิชาชพี ไม่น้อยกว่า 30-38 หน่วยกิต

2.1.1 พื้นฐานวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หน่วยกิต
14120101 คณิตศาสตร์   3(3-0-6)
 Mathematics   
14120102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน       3(2-2-5)
 Fundamental Physics   
14120103 เคมีทั่วไป       3(2-2-5)
 General Chemistry   
14120104 ชีววิทยา   3(2-2-5)
 Biology   
14120105 หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น   3(2-2-5)
 Principals of First Aid  
14120106 ชีวเคมี  3(2-2-5)
 Biochemistry   
14120107 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา  3(2-2-5)
 Microbiology and Parasitology  
14120108 ชีวสถิติ  3(3-0-6)
 Biostatistics   
14120209 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา  3(2-2-5)
 Anatomy and Physiology  
14120410 การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  3(0-6-3)
 อย่างย่ังยืน  
 Sustainable Community Environment 

Administration and Management 
 

2.1.2 พื้นฐานวิชาชีพเฉพาะแขนงวิชาอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย    

8 หน่วยกิต

14113241 วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 3(2-2-5)

 Basic Engineering for Occupational Health and 
Safety 

 

14113242 เศรษฐศาสตรใ์นงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(2-0-4)
 Economic for Occupational Health and Safety  
14113243 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)
 Occupational and Environmental Toxicology  
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2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   48-55 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคบัทางสาธารณสขุ 16 หน่วยกิต

14122111 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 3(2-2-5)

 Basic Environmental Health and Occupational 
Health and Safety 

 

14120112 วิทยาการระบาด และการป้องกันควบคุมโรค  3(2-2-5)
 Epidemiology and Disease Prevention and Control  
14120213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(2-2-5)
 Health Education and Behavioral Science  
14120314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร ์  1(1-0-2)
 Public Health Research Methodology   
14120315 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  2(1-2-3)
 Public Health Research  
14120316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  3(2-2-5)
 Environmental and Health Impact Assessment  
14120417 สัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์ 

Seminar in Public Health 
 1(0-2-1)

 2.2.2 กลุ่มวิชาชพีบงัคับเฉพาะแขนง 32-39 หน่วยกิต
 2.2.2.1 แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 32 หน่วยกิต
34122218 การจัดการนํ้าเสียสําหรับผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด  6(4-4-10)
 มลพิษนํ้า  
 Wastewater Management for Water Pollution 

Operator 
 

34122319 การจัดการเหตุรําคาญภายในชุมชน  6(4-4-10)
 Nuisances Management within the Community  
14122220 สุขาภิบาลอาหาร  3(2-2-5)
 Food Sanitation  
14122221 การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย  3(2-2-5)
 Solid Waste, Sewage and Hazardous Waste 

Management 
 

14122222 การจัดการนํ้าสะอาด  3(2-2-5)
 Water Supply Management  
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14122323 
 

โรคติดต่อไม่ติดต่อและการจัดการควบคุมสัตว์นําโรค 
Communicable and Non-Communicable Disease   
and Vector Control 

 3(2-2-5)

14122224 กฎหมายสําหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
 Laws for Environmental Health Workers  
14122325 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ  2(2-0-4)
 Climate Change and Health  
14122326 พิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยง  3(2-2-5)
 Toxicology and Risk Assessment  
             2.2.2.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
39 หน่วยกิต

34113347 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจวัดภาคสนาม  6(4-4-10)
 Industrial Hygiene and Field Measurements  
34113348 เทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการอัคคีภัย  6(4-4-10)
 Industrial Safety Technology and Fire 

Management 
 

14113244 การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานด้านอาชีวอนามัย  3(2-2-5)
 Sampling and Analysis in Occupational Health  
14113246 การจัดการสารเคมีและของเสยีอันตราย    3(2-2-5)
 Hazardous Chemical and Waste Management  
14113349 อาชีวเวชศาสตร์  3(3-0-6)
 Occupational Medicine  
14113350 หลักความปลอดภัยในการทํางาน  3(2-2-5)
 Principles of Occupational Safety  
14113351 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม    3(2-2-5)
 Industrial Ventilation  
14113352 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทํางาน  3(2-2-5)
 Ergonomics and Work Physiology  
14113454 กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6)
 Occupational Health and Safety Law   
14113455 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)
 Occupational Health and Environment Standards  
14113456 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)
 Industrial and Environmental Risk Assessment   
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะแขนง        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 2.3.1 แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
14122327 พ้ืนฐานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Basic Industrial Hygiene  
14122328 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)
 Basic Environmental Engineering  
14122329 เศรษฐศาสตรอ์นามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
 Environmental Health Economic  
14122330 อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานทีส่าธารณะ และสถานประกอบการ 3(2-2-5)
 Environmental Health in Public Places and Work 

Places 
 

14122331 การอนามัยแมแ่ละเด็ก  3(2-2-5)
 Maternal and Child Health  
14122332 อนามัยสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ  3(2-2-5)
 Environmental Health for the Elderly  
14122333 อนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  3(2-2-5)
 Environmental Health in Emergency and Disaster 

Management 
 

14122334 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)
 Computer Applications in Environmental Health  
14122335 การนําของเสียมาใช้ประโยชน์  3(3-0-6)
 Waste Utilization  
14122336 การนํานํ้ากลับมาใช้ใหมแ่ละการปรับสภาพนํ้า  3(3-0-6)
 Water Reuse and Reclamation  
14122337 นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง  

Coastal Aquaculture Ecology 
 3(2-2-5)

14122338 พลังงานและสุขภาพ  3(3-0-6)
 Energy and Health  
14122339 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)
 Environmental Standard Systems  
14122340 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

Integrated Environmental Health Management 
 3(2-2-5)
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 2.3.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัย                 ไม่น้อยกว่า
และความปลอดภัย      

6 หน่วยกิต

14113245 มลพิษทางอากาศและการควบคุม  3(2-2-5)
 Air Pollution and Control  
14113453 จิตวิทยาอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Industrial Psychology  
14113457 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                                           

Construction Safety 
 3(3-0-6)

14113458 ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า                                     
Safety System for Warehouse 

 3(3-0-6)

14113460 ความปลอดภัยในการขนส่ง  
Transportation Safety 

     3(3-0-6) 

14113462 การบริการอาชีวอนามัย                                            
Occupational Health Services 

 3(2-2-5)

14113463 การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม     
Industrial Pollution Management 

 3(3-0-6)

14113464 ผู้นําด้านความปลอดภัย    
Safety leadership  

 3(2-2-5)

14113465 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย                                
Hazardous Waste Management Technology 

 3(3-0-6)

14113466 สารสนเทศเพ่ือการจัดการด้านความปลอดภัย                        
Information for Safety Management 

 3(3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี/             ไม่น้อยกว่า 
สหกิจศึกษา        

6 หน่วยกิต

14120357 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข  1(1-0-2)
 Preparation for Professional Experience in Public 

Health 
 

14122458 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม        5(450)
 Professional Experience in Environmental Health  
14113459 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
       5(450)

 Professional Experience in Occupational Health and 
Safety 

 

14122460 สหกิจศึกษาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม  6(600)
 Cooperative Education in Environmental Health  



27 
 

 

14113461 สหกิจศึกษาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  6(600)
 Cooperative Education in Occupational Health and 

Safety 
 

 

หมายเหตุ : รายวิชาสหกิจศึกษาถ้าไม่ผ่านการเรียนการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข
ต้องผ่านการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจ ไม่น้อยกว่า  30  ช่ัวโมง 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ กําหนดให้เรียนโดยไม่นับ 
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
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2.2.2 แผนการศึกษา  
1) แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120101 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

14120102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
14120103 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
14120104 ชีววิทยา 3(2-2-5) 
14120105 หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120106  ชีวเคมี 3(2-2-5) 

14120107  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
14120108 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 
14122111 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
3(2-2-5) 

14120112 วิทยาการระบาด และการป้องกัน
ควบคุมโรค 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120209 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

14120213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
14122220 สุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) 
14122221 การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ

ของเสียอันตราย 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   3  หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 34122218 การจัดการนํ้าเสียสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด
มลพิษนํ้า 

6(4-4-10) 

14122222 การจัดการนํ้าสะอาด 3(2-2-5) 
14122224 กฎหมายสําหรับนักอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   3  หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร ์ 1(1-0-2) 

14120316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 

14122323 โรคติดต่อไม่ติดต่อและการจัดการ
ควบคุมสัตว์นําโรค 

3(2-2-5) 

14122325 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สุขภาพ 

2(2-0-4) 

14122326 พิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยง 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 34122319 การจัดการเหตุรําคาญภายในชุมชน 6(4-4-10) 
14120315 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 2(1-2-3) 
14120357 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางสาธารณสุข 
1(1-0-2) 

กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ 6  หน่วยกิต 
รวม 14-15 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14120410  การบริหารและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน 

3(0-6-3) 

14120417  สัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-2-1) 
รวม 4 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14122458 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

5(450) 

หรือ   
14122460 สหกิจศึกษาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
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2) แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120101 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

14120102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
14120103 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
14120104 ชีววิทยา 3(2-2-5) 
14120105 หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120106  ชีวเคมี 3(2-2-5) 

14120107  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
14120108 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 
14122111 พ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
3(2-2-5) 

14120112 วิทยาการระบาด และการป้องกัน
ควบคุมโรค 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

14120209 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
14113241 วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับงาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3(2-2-5) 

14113243 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   3  หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14113242 เศรษฐศาสตรใ์นงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 
2(2-0-4) 

14113244 การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างใน
งานด้านอาชีวอนามัย 

3(2-2-5) 

14113246 การจัดการสารเคมีและของเสยี
อันตราย   

3(2-2-5) 

  กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ 3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี   3  หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14120314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร ์ 1(1-0-2) 

14120316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 

34113347 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจวัด
ภาคสนาม 

6(4-4-10) 

14113350 หลักความปลอดภัยในการทํางาน 3(2-2-5) 
รวม 19 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14120315 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 2(1-2-3) 
34113348 เทคโนโลยีความปลอดภัยและการ

จัดการอัคคีภัย 
6(4-4-10) 

14113349 อาชีวเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 
14113351 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
14113352 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการ

ทํางาน 
3(2-2-5) 

14120357 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางสาธารณสุข 

1(1-0-2) 

รวม 17-18 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14120410 การบริหารและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน 

3(0-6-3) 

14120417  สัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-2-1) 
14113454 กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
3(3-0-6) 

14113455 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

14113456 การประเมินความเสี่ยงในงาน
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ 3  หน่วยกิต 
รวม 16 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14113459 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5(450) 

หรือ   
14113461 สหกิจศึกษาทางอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ : กรณีเลือกเรียนทั้งสองแขนงวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาตามเหมาะสมหรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1.1 วิชาบังคับ                   12 หน่วยกิต

5100101 ภาษา ความคดิ และการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Language Thought and Communication  
 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร

ทักษะการฟังและการอ่าน การลําดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลง
หรือการละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  

 Language and communication, relation between languages 
with ideas and communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 

   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6)
 Thai for Communication  
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ  
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสํานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language  in daily life use in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and information communication, 
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society 

  
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6)
 Thai for Careers  
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
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ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจําวัน 

 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 

   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6)
 English for Fun  
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ  คําศัพท์และสํานวนการทักทาย  การแนะนําตัวเอง/ผู้ อ่ืน 
การสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก 
การนําเสนอหน้าช้ันเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6)
 English Usage for Social Network  
 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การต้ังและ

การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

 Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 

  
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)
 English for Communication and Learning Development  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะนําตนเองและผู้ อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้
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คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้
ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 
การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Development of English communication skills, listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting; leave-taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking on telephone and 
expressing opinion; development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as dictionary, article and 
newspaper and information technology for communication 

   
5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3)
 English for Communication 1  
 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

 Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

  
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3)
 English for Communication 2  
 การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

 Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 
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5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6)
 Technology and Media Literacy  
 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและจัดการ
ได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 

 Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 

  
1.1.2 วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาส

ต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและ
การอ่านจากส่ือต่าง ๆ นําเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

 Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 

  
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 English Communication Skills Development  
 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ เ ก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 

การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
 Listening and speaking in daily-life situations, short message 

reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication  
 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คําศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน 
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 Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 
vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Melayu for Communication  
 การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท์ ไวยากรณ์  ขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน 
 Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 

basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2.1 วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)
 Well-being  
 การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบ้ืองต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต   

 Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information reading, basic drug information, Thai 
herbs, herbs with health, consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

  
5100117 วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Science in Daily Life  
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน
ในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม 
สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาหาร      การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

 Energy and its sources, electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment, 
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principles of electrical devices, energy for living, human organ 
systems, heredity, chemical use in daily life, using microorganism in 
food industries, agricultural and industrial production management 
with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
 

1.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6)
 Information Technology for Presentation  
 ค ว า ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ  ก า ร เ ข้ า ถึ ง 

และการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน               3(3-0-6)
 Information Technology in Daily Life  
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6)
 Mathematics in Daily Life  
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับ

ดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบ้ืองต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
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5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2)  
 Body Exercise  
 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบ้ืองต้นของการบริหาร

ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเน้ือแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีนํ้าใจนักกีฬา 

 Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility and 
physical fitness self-check, exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
 Sports for the Quality of Life Development  
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนําทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นํา 

 Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum benefits 
to body, emotion and society, injury prevention from sports and basic 
first aid, utilizing sports skill and developing life quality with sports and 
traditional games, personality development promoting leadership 

   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 King’s Philosophy for Local Development  
 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม  เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริ
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ย่ังยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

 King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
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5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย  3(3-0-6)
 Introduction of Ethics and Wealth     
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และ

สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดํารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและ
ภาวะผู้นํา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจ
เบ้ืองต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ 
การตลาดและการสื่อสาร 

 Development of learning, understanding and valuing lives, 
society and environment; self-development for happy living and 
getting along well with people, promoting ethics and moral; care for 
others, leadership management, human resource management, 
investment channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, marketing and 
communication 

   
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6)
 Beauty of Life       
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบ้ืองต้น 
หลักการพูดนําเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี การพัฒนาตนในการทํางาน
กลุ่มและทํางานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

 Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3)
 Step to the World  
 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ม

ใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและ
นํ้าเสียงในการพูด คําศัพท์และสํานวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน 
การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนําเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่
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สังคม การปฏิบัติตนในการทํางาน การทํางานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
 Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 

application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work 

   
5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
 Truth of Life  
 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริง และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศนแบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย ของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นอยู่ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

 Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and society 

  
5100126 การพัฒนาตน   2(2-0-4)
 Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

 Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 
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5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 Aesthetics for Life  
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สําคัญ
ของการรับรู้ กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่าจากการรําลึก ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3)
 Life and Thai Culture  
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ

ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

 Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and career, religious 
principles application to life and career 

   
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.3.1 วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6)  
 Multiculture and Peace  
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง

ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
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กิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุ
วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

 Meanings, significance and types  of culture, process of 
building understanding, cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems and conflict of Thai 
and World society, resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

   
1.3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6)
 Life Skill for Society 
 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว 

ในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation 
in the 21st century, multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

  
5100131 สังคมภิวัตน์ 3(3-0-3)
 Socialization  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

 Relationships between human beings and environment in 
Thai society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political 
affairs 
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1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต
1.4.1 คณะครศุาสตร ์  3 หน่วยกิต

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน      3(3-0-6)
 Teachings of King Rama 9    
 คําพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 
 Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising 

teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long 
learning, modern teachers, volunteering, civil duties  

 
1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน      3(3-0-6)
 Thai and Local Ways    
 พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจําถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเช่ือ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ วิถี ชี วิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มี
กรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

 Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, 
local community culture and southern border identity: food, dress, 
local textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, 
case studies of learning resores in local community 

 
1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์      3(3-0-6)
 Young Enterpreneurs  
 ความเป็นมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย

ภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาส
ในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดต้ัง
ธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม 
และภาระหน้ี การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและ
การเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทาง
ภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 Background and significance of special economic zone, 
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government and private policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, 
forming business guideline, personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, spending money for 
investment, concept and preparation for becoming entrepreneurship 
in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, and related 
laws 

 
1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร 
3 หน่วยกิต

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถ่ิน      3(3-0-6)
 Science for Community    
 ความรู้ ความสําคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93-105 หน่วยกิต

2.1 พื้นฐานวิชาชพี ไม่น้อยกว่า 30-38 หน่วยกิต
2.1.1 พื้นฐานวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หน่วยกิต

14120101 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 Mathematics   
 ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์

ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้น
สัมผัสและเส้นต้ังฉาก ดิฟเฟอเรสเซียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ทฤษฎีของ
โรลและทฤษฎีค่ากลาง การหาค่าสูงสุด-ตํ่าสุด และการทดสอบการเขียนกราฟโดย
พิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ตํ่าสุด อินทิกรัลไม่จํากัดเขต เทคนิค
การอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ  
การอินทิเกรตโดยการทําเป็นเศษส่วนย่อย การประยุกต์อินทิกรัลไม่จํากัดเขต 
การประยุกต์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
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 Functions, graphs of functions, limits and continuities of 
functions, derivatives of algebraic and transcendental functions, 
application of derivatives, equation of tangent and normal lines, 
differentials and linearization, related rates, role and mean value 
theorems, curve sketching, maximum-minimum and optimization 
problems, indefinite integrals, techniques of integration including 
integration by parts, integration of trigonometric functions and partial 
fractions, applications of indefinite integrals, applied for public 
health 

  
14120102 ฟิสิกสพ์ื้นฐาน 3(2-2-5)
 Fundamental Physics   
 โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคล่ือนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การส่ันคลื่นกลและคล่ืนเสียง อุณหภูมิและ
ความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสาร กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์ และการประยุกต์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

 Structure and scope of physic, vectors, kinetics, force and 
motion, work and energy,  motion of particles, motion of rigid 
bodies, fluid mechanics, vibrations, mechanical waves, temperature 
and heat, thermal properties of matter, the first and second law of 
thermodynamics and applied for public health 

   
14120103 เคมีทั่วไป 3(2-2-5)
 General Chemistry   
 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ก๊าซ 

ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดและเบส สมดุลการ
ละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี และการประยุกต์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

 Stoichiometry, atomic structure, periodic table, chemical 
bonds, gas, liquid, solid, solution, chemical equilibrium, acid-base, 
acid-base equilibrium, solution equilibrium, thermodynamics, kinetic 
and applied for public health 
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14120104 ชีววิทยา 3(2-2-5)
 Biology   
 หลักพ้ืนฐานทางชีววิทยาด้านเคมีของชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธี

วิทยาศาสตร์ เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 
และการประยุกต์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

 Basic biological concepts in chemistry of life, scientific 
method, cell and metabolism, genetics structures and function of 
plants and applied in public health 

  
14120105 หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  3(2-2-5)
 Principals of First Aid 
 ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลผู้ที่มี

บาดแผล การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกงูและสุนัขกัด 
การปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าหู ตา คอ และจมูก การปฐมพยาบาล
ผู้ป่วยข้อเคล็ดและกระดูกหัก การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการชัก ช็อก และหมด
สติ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือภัยพิบัติ และการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

 Definitions and importance of first aid, first aid for wounded 
people, poisons, snake and dog bite, foreign bodies in ear, eye, 
throat and nose, sprain and bone fracture, seizure, shock and lose 
consciousness, cardiopulmonary resuscitation, mass casualty incident 
or disaster, and patient moving 

  
14120106 ชีวเคมี 3(2-2-5) 
 Biochemistry   
 หลักการทางชีวเคมีอันเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการเกิดโรคด้านสาธารณสุข

ซึ่งต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานด้านโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์รวมถึง
วิถีการสังเคราะห์และสลายสารชีวโมเลกุลเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเซลล์การประยุกต์ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพในการอธิบายการเกิดโรค
ตลอดจนการแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีนในภาวะ
เมแทบอลิกซินโดรมและโรคทางพันธุกรรม และกรณีศึกษาการประยุกต์ด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 
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 The principles of biochemistry-oriented approach to public 
health include structures, functions, and metabolisms of major 
biomolecules, the organization and regulation of enzymes in major 
metabolic pathways, the biochemical basis of human disease, 
applications of disease biological-biomarkers, gene expression and 
regulation in the development of metabolic and genetic diseases, 
case studies applied in public health 

 
14120107 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
 Microbiology and Parasitology  
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในงานสาธารณสุขโรคติดเช้ือและปรสิตที่เป็น

ปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยที่มีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตชัว
และหนอนพยาธิ โครงสร้างของเช้ือ ระบาดวิทยา การทําให้เกิดโรคของจุลินทรีย์
อาการแสดง วิธีการตรวจสอบและการจําแนกจุลชีพและปรสิต แนวทางการ
ป้องกันและรักษา การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเช้ือก่อโรคและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค วิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของเช้ือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเกิดโรค การใช้จุลชีพเป็นตัวช้ีวัดในงานสาธารณสุข 

 Microbiology and parasitology in public health. Topics 
includes infectious and parasitic diseases considered of public health 
significance in Thailand caused by bacteria, viruses, fungi, protozoans 
and helminths, with emphasis on the structure, epidemiology, 
microbial virulence factors, clinical presentations of infection, 
methods for the detection and identification of microorganisms and 
parasites, guidelines for prevention and treatment, host immune 
responses against pathogens and immunization, methods of 
controlling microbial growth, environmental factors influencing 
disease development, application of microorganisms as public 
health indicators 

 
14120108 ชีวสถิติ 3(3-0-6)
 Biostatistics   
 ความสําคัญและขอบข่ายของชีวสถิติในงานสาธารณสุข การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและ
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
ค่าสถิติของตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิงเบ้ืองต้น ทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์ และสถิติ ไม่อิง
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พารามิเตอร์ การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
รายงานและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 Importance and scope of biostatistics in public health, data 
collection, data analysis, data presentation, measure of entral 
tendency and dispersion, probability and probability distribution, 
statistic distribution, estimation and hypothesis testing, data analysis 
by basic inferential statistics both parametric and non-parametric 
statistics, application of computer program for data analysis, report 
and interpretation for data analysis 

 
14120209 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
 Anatomy and Physiology  
 ความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ความรู้

เบ้ืองต้นและคําศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้าง และหน้าที่ร่างกายมนุษย์ 
ในระบบปกคลุมร่างกาย ปฏิบัติการระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเน้ือ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และความสัมพันธ์ ในแต่ละระบบของร่างกาย 
รวมทั้งความสัมพันธ์ทางคลินิกและพยาธิวิทยาเบ้ืองต้น 

 Implication, significance, fundamental knowledge and terms, 
structure and functions of body system, practices in skeletal system, 
muscular system, nervous system, circulation system, respiratory 
system, digestive system, endocrine system, reproductive system, 
relationship among each body system including elementary clinical 
correlations and pathology 

  
14120410 การบริหารและการจัดการสิง่แวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน 3(0-6-3)
 Sustainable Community Environment Administration 

and Management 
 

 หลักการและความสําคัญในการบริหารงานสาธารณสุข องค์การและการ
พัฒนาองค์การในงานสาธารณสุข กลยุทธ์ในการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การจัดการความขัดแย้ง ความร่วมมือและการบริหารทีมงาน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์การบริหารงบประมาณ การจัดการข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์ ใน
งานสาธารณสุข การสร้างตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ การกํากับดูแลและการประเมินผล
นโยบายสาธารณสุข นวัตกรรม การจัดการบริการสุขภาพ รวมท้ังการประกัน
คุณภาพ กระบวนการศึกษาชุมชน โดยมุ่งเน้นด้านสาธารณสุขศาสตร์แบบมีส่วน
ร่วม ภายใต้สังคมแบบพหุลวัฒนธรรม 



53 
 

 

 Concept, and significance of public health administration, 
public health administration organization including development of 
it, strategy of public health administration, management of conflict, 
coordination and team work, human resource management, budget 
management, management of public health information, strategic 
plan, strategic construction for indicators in public health, control 
and evaluation of public health policy, innovation, health service 
management including quality assurance, community-based study, 
focusing on participatory public health related to multicultural 
society 

 
2.1.2 พื้นฐานวิชาชีพเฉพาะแขนงวิชา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8 หน่วยกิต

14113241 วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
 Basic Engineering for Occupational Health and Safety  
 หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม การเขียนแบบพ้ืนฐาน การอ่านแบบทาง

วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็งและของไหล ระบบท่อและวาล์ว ระบบป๊ัม เครื่องอัด
อากาศ เครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบสนับสนุนการผลิต 
เช่น ระบบทําความเย็น ระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย เป็นต้น 

 Basic principles of engineering, basic drawing, engineering 
drawings, solid and fluid mechanics, piping and valve systems, pump 
system, air compressor, tools, machine tools and equipment in 
production support system such as cooling system, ventilation 
system, lifting equipment, etc. 

 
14113242 เศรษฐศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4)
 Economic for Occupational Health and Safety  
 หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพ่ือนํามาใช้ในงาน

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเน้นถึงความสําคัญของการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ประโยชน์ และให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
การจัดสรรงบประมาณ การประเมินโครงการ การประเมินการสูญเสียเชิงปริมาณ
ของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 

 Principles, theories, and applications of economics for use in 
occupational health and safety with emphasis on the importance of 
allocating limited resources for maximum benefit and efficiency, 
budget allocation, project evaluation, quantitative loss evaluation of 
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working accidents 
 

14113243 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
 Occupational and Environmental Toxicology  
 หลักการของพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมบัติของสารพิษที่

ใช้กันแพร่หลายในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกาย กลไกและปฏิกิริยาของ
ร่างกายต่อสารพิษ ผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย วิธีการ
ป้องกันสารพิษ และการจัดการสารพิษ 

 Principles of occupational and environmental toxicology, 
properties of widely used hazardous toxicants in agricultural and 
industrial occupations, relationship between dose of toxicants and 
mechanism of body response to toxicants, effects of environment 
toxicants related to health, prevention method of toxicants and 
management of toxicants 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  48-55 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคบัทางสาธารณสขุ 16 หน่วยกิต

14122111 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

3(2-2-5)

 Basic Environmental Health, Occupational 
Health and Safety 

 ความรู้พ้ืนฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลนํ้าด่ืมนํ้าใช้ 
การสุขาภิบาลอาหาร การบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล การบําบัดนํ้าเสีย การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมและป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนํา
โรค การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเหตุรําคาญ การจัดการ
และวางแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและวิชาชีพด้านความปลอดภัย ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับงาน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น ประเภทของอุบัติเหตุและสาเหตุของ
อุบัติเหตุ การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
โรคจากการทํางาน กฎหมายความปลอดภัยเบ้ืองต้นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
ความปลอดภัย  

 Basic knowledge of environmental health, water supply and 
sanitation, food sanitation, sewage treatment and disposal, 
wastewater treatment, waste and hazardous waste management, 
control and prevention of animals and disease vectors, management 
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and control of air pollution, nuisance control, environmental health 
management and planning of communities and localities, 
environmental laws, ethics and security professions, basic knowledge 
of occupational health and safety work such as types and causes of 
the accident, potential loss from accident, accident prevention 
principles, occupational diseases, basic safety laws rules and security-
related agencies 

 
14120112 วิทยาการระบาด และการปอ้งกันควบคุมโรค 3(2-2-5)
 Epidemiology and Disease Prevention and Control 
 หลักการและแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค ระดับการ

ป้องกันโรค การวัดทางระบาดวิทยาและสถิติที่เก่ียวข้อง รูปแบบการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาเบ้ืองต้น หลักการเฝ้าระวัง การสอบสวนระบาดวิทยา การวัดความ
เสี่ยงทางสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การเฝ้าระวังและการสอบสวนการ
ระบาดของโรค การประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข 

 Principles and concepts of epidemiology, pathogenic nature, 
diseases prevention level, measurement in epidemiology and related 
statistics, primary epidemiological study pattern, surveillance 
principles, epidemiological investigation, health risk measurement, 
concepts of relationship and causal relationship, prevention and 
control of communicable and non-communicable diseases, 
surveillance and outbreak investigation, disaster mitigation, 
application of epidemiology in public health 
 

14120213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5)
 Health Education and Behavioral Science 
 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรม

สุขภาพและสุขศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล สุขศึกษากับการ
ส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของสุขศึกษาในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข แบบจําลอง
และทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์แบบจําลองการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการวางแผนดําเนินงานและประเมินผลโครงการทาง  
สุขศึกษา มาตรฐานการดําเนินงานสุขศึกษา การผลิตสื่อสุขศึกษา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษา กรณีศึกษาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์แบบสังคม
พหุวัฒนธรรม 
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 Definitions and concepts of behavior, behavioral sciences, 
health behavior and health education, factors influencing individual 
behavior, health education and health promotion, roles of health 
education in solving public health problems, model and theories of 
behavioral sciences, application of health behavior modification 
model, process of planning, implementing and evaluating health 
education projects, health education standards, health education 
media production, research and innovation development in health 
education, case studies of health education and behavioral science 
related to the multicultural society  

 
14120314 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร ์ 1(1-0-2)
 Public Health Research Methodology  
 นิยามความหมายของการวิจัย หลักการวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย การกําหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิด การออกแบบวิธีการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยและการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล การเขียนโครงร่างวิจัย  

 Definitions of research, principles of research in environmental 
health, including definition of problem, objectives and hypothesis, 
literature review, conceptual framework, research method designs, 
research instruments and data collection, data analysis and 
interpretation, research proposal 
 

14120315 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร ์ 2(1-2-3)
 Public Health Research 
 การวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ตามกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์

ทางสถิติ การแปรผล การเขียนรายงาน ผลการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย 
 Research on public health according to the research process, 

statistical analysis, interpretation, report writing, and presentation 
 

14120316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 3(2-2-5)
 Environmental and Health Impact Assessment  
 หลักการ กระบวนการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ

สุขภาพ แนวคิดเบ้ืองต้นและขั้นตอนในการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต หลักการเบ้ืองต้นในการกําหนด
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มาตรการป้องกัน การแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน เกณฑ์และดัชนีช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 Principles, processes, and methods of environmental impact 
assessment on health, basic concept and procedures for preparing 
Environmental Impact Assessment (EIA) study report, environmental 
study in aspect of physical, biological, human use value and quality 
of life value, basic principles for determining measures to prevent, 
solve and reduce environmental impacts, monitoring of 
environmental impacts, community participation towards 
environmental impact assessment, standards, criteria and indicators 
of environmental quality 

 
14120417 สัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-2-1)
 Seminar in Public Health  
 การสืบค้นข้อมูล งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ในด้านสาธารณสุข 

การศึกษาและการวิพากษ์บทความวิชาการ สถานการณ์และเทคโนโลยีด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม การอภิปรายทางวิชาการ และการจัดสัมมนากลุ่ม 

 Information search, research article, dissertation, and 
independent study in public health, study and criticism of the 
academic article, situation and environmental health technology, 
academic discussion and group seminar 
 

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคบัเฉพาะแขนง 32-39 หน่วยกิต
2.2.2.1 แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 32 หน่วยกิต

34122218 การจัดการน้าํเสียสําหรับผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบดั 
มลพิษน้าํ 

6(4-4-10)

 Wastewater Management for Water Pollution Operator 
 สถานการณ์มลพิษทางนํ้าและผลกระทบ การเก็บและรักษาตัวอย่างนํ้า วิธี

มาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสีย การแปลผลข้อมูลคุณภาพนํ้า 
ความสําคัญและหลักการพ้ืนฐานของการบําบัดนํ้าเสีย เทคนิค การตรวจ
ประสิทธิภาพ การควบคุมดูแลและการบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย ปัญหาในการ
เดินระบบและวิธีแก้ไข การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการเพ่ือจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

 Water pollution situation and its effects, sampling and samples 
preservations, standard methods for  wastewater analysis, 
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interpretation of water quality data, principle and importance of 
wastewater treatment, techniques, performance examination, control 
and maintenance for operating of the wastewater treatment system, 
problems and solutions, water reuse, and management for the 
collection of wastewater treatment fees according to the Polluter Pays 
Principle (PPP) 

 
34122319 การจัดการเหตุรําคาญภายในชุมชน 6(4-4-10)
 Nuisances Management within the Community 
 ความรู้พ้ืนฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับแหล่งกําเนิดมลพิษทาง

อากาศ กลิ่น เสียง แสง ความสั่นสะเทือน และรังสี ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม หลักการควบคุมมลพิษ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดการเหตุรําคาญ บทบาทและหน้าที่ของเจ้า
พนักงานตามกฏหมาย ระบบการจัดการเหตุรําคาญ การตรวจสอบ การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัยและประเมินผล การรายงานผล การป้องกันและเฝ้า
ระวัง กรณีศึกษา 

 Basic knowledge of environmental health involved sources of 
air pollution, noise, light, vibration and radiation, health and 
environmental impacts, principles of pollution control, environmental 
quality measurement instrument, relevant standards, types of health 
risk enterprises, laws and regulations relating to nuisance management,  
roles and duties of enforcement officers, nuisance management 
system, investigation, data collection and analysis, diagnosis and 
evaluation, reporting, prevention and surveillance, case study  

 
14122220 สุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
 Food Sanitation  
 โภชนศาสตร์กับวิถีมุสลิม สาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารทั้งทางด้าน

กายภาพ เคมี และชีวภาพ โรคที่เกิดจากอาหารและนํ้า การเฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพอาหาร สุขลักษณะของผู้ประกอบการด้านอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ที่สัมผัส
อาหาร สถานที่เตรียม สถานที่ปรุงประกอบ และสถานที่จําหน่ายอาหาร ระบบ
มาตรฐานอาหารบริโภค เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร 
สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และหลักการคัดเลือกอาหาร กฎข้อบังคับ
และกฎหมายที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร 

 Nutrition of Muslim tradition, causes of food contamination in 
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physical, chemical and biological aspects, food-borne and water-borne 
diseases, surveillance and control of food quality, hygiene of food 
entrepreneurs, food utensils, food preparation, cooking places, and 
food places, food standards, standard criteria for food establishments, 
personal hygiene of food handlers, food selection, regulations and 
laws related to food sanitation 

  
14122221 การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 3(2-2-5)
 Solid Waste, Sewage and Hazardous Waste 

Management 
 

 ความหมาย แหล่งกําเนิด ผลกระทบต่อสุขภาพของมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ของเสียอันตราย แนวทางและกระบวนการในการจัดการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปของสารมลพิษไปสู่ดินและแหล่งนํ้าใต้ดิน ชนิดของสาร
ปนเป้ือนและการมีปฏิสัมพันธ์กันในดิน การบําบัดพ้ืนที่ปนเป้ือน แนวทางการป้องกัน
และลดผลกระทบจากพ้ืนที่ปนเป้ือน และการศึกษาดูงาน 

Definition, sources and health impacts of solid waste, sewage 
and hazardous waste, guidelines and processes of waste management, 
related laws, movement and transformation of pollutants into soil and 
groundwater, types of contaminants and interactions in the soil, 
contaminated site treatment, guidelines for prevention and reduction 
of impacts from the contaminated site, and field trip 
 

14122222 การจัดการน้าํสะอาด  3(2-2-5)
 Water Supply Management  
 หลักการของการจัดหาน้ําสะอาดสําหรับชุมชน แหล่งนํ้าสําหรับนํ้าประปา 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมี ระบบนํานํ้ากลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ มาตรฐานคุณภาพนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ระบบการบริการนํ้า
ในชุมชน และการจัดการนํ้าในชุมชนอย่างย่ังยืน  

 Principles of providing clean water for community, water 
sources for water supply, process to improve physical and chemical 
water quality, water recycling system, water quality standard for 
consumption, water service systems in community, and community 
sustainable water management 
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14122323 โรคติดต่อไม่ติดต่อและการจัดการควบคุมสัตว์นําโรค 3(2-2-5)
 Communicable and Non-Communicable Disease 

and Vectors Control 
 สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบบ่อยในประเทศไทย ระบาด

วิทยาของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
โรคติดเช้ือจากการสัมผัส โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือจากอาหารและ
นํ้า โรคติดเช้ือนําโดยแมลง โรคติดเช้ือระหว่างสัตว์และคน โรคจิตและโรคประสาท 
โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจาก
พิษของพืชและสัตว์ โรคเก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุจราจร หลักการ
ควบคุมสัตว์นําโรคและสัตว์ฟันแทะ ประเภทและวงจรชีวิตของสัตว์ที่เป็นพาหะนํา
โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข การดํารงชีวิตและลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์พาหะ
นําโรคและสัตว์ฟันแทะ การนําโรคมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง เทคนิคการสํารวจสัตว์
พาหะนําโรคและสัตว์ฟันแทะ หลักการป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนําโรคและสัตว์
ฟันแทะ 

 Causes of common communicable and non-communicable 
diseases in Thailand, epidemiology of communicable and non-
communicable diseases, prevention and control of communicable and 
non-communicable diseases, infectious disease from contact, 
respiratory tract infection, infectious diseases from food and water, 
infectious diseases brought by insects, infectious diseases between 
animals and humans, psychotic and neurosis, heart disease, 
atherosclerosis and diabetes mellitus, occupational disease, disease 
caused by poisoning of plants and animals, environmental pollution 
related diseases and traffic accidents, principles of disease vector 
animals and rodents control, classification and life cycles of public 
health important disease vector animals, life existence and biological 
characteristics of disease vector animals and rodents, transmission of 
disease to man and animal, investigation technique, principles of 
prevention and control disease vector animals and rodents 
 

14122224 กฎหมายสําหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Laws for Environmental Health Workers 
 แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมในการจัดการ ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหามลพิษ การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สําคัญของประเทศไทยและต่างประเทศ หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
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กรณีศึกษาข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุข และการบังคับใช้
กฎหมายในการจัดการข้อพิพาท 

Basic concepts and principles of public health laws and 
environmental laws in management, prevention, mitigation, and 
solving of pollution problems, compliance with environmental laws 
and public health laws related to important environmental health 
work in Thailand and abroad, legal authority agency, case studies of 
environmental disputes related to public health and law enforcement 
in dispute management 

 
14122325 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ 2(2-0-4)
 Climate Change and Health 
 ภาพรวมของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์

เรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน สาเหตุทางธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอนาคต การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศต่อสุขภาพ  

 Overview of climate change science, energy greenhouse effect 
and global warming, natural causes of climate change, climate and 
future climate changes, assessment of climate change induced by 
human, the impact of climate change on the health 
 

14122326 พิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยง 3(2-2-5)
 Toxicology and Risk Assessment  
 หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แหล่งกําเนิดและการกระจายของ

สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษและอันตรายของสารเคมีต่อร่างกายมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม หลักการพ้ืนฐานและความสําคัญของการประยุกต์การวิเคราะห์
ความเส่ียงทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของการวิเคราะห์ความเส่ียง ได้แก่ การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง 

 Basic principles of environmental toxicology, sources and 
distribution of pollutants in the environment, toxicity and hazard of 
chemical to human body and environment, basic principles and 
importance of application of environmental health risk analysis, the 
scope of the risk analysis including risk assessment, risk management, 
and risk communication 
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2.2.2.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

39 หน่วยกิต

34113347 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจวัดภาคสนาม 6(4-4-10)
 Industrial Hygiene and Field Measurements 
 หลักการและเทคนิคทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการตรวจวัดและประเมิน

สิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทํางานด้านแสง เสียง ความร้อน และความ
สั่นสะเทือน การกําหนดกลยุทธ์ในการตรวจวัด การใช้โปรแกรมเพ่ือจัดทําแผนผัง
การตรวจวัด การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวัด การวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูล การเปรียบเทียบมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง การเขียนรายงาน 
การนําเสนอผลการตรวจวัดและเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขให้สภาพแวดล้อม
การทํางานปลอดภัย การฝึกปฏิบัติการสํารวจโรงงาน 

 Principles and techniques in industrial hygiene for 
measurement and evaluation hazards in the working environment (i.e. 
light, noise, heat, and vibration), strategic planning for measurement, 
using the program to create the layout for measurement, use of 
measuring equipment and instruments, data analysis and 
interpretation, comparison of relevant standards and laws, writing 
report, presentation of measurement results and recommended 
preventive measures for the safe working environment, walkthrough 
survey practice 
 

34113348 เทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการอัคคีภัย 6(4-4-10)
 Industrial Safety Technology and Fire Management 
 หลักการเบ้ืองต้นของอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการจัดการด้านความ

ปลอดภัย เทคโนโลยีและความปลอดภัยในที่ทํางาน การวิเคราะห์งานเพ่ือความ
ปลอดภัยแบบเควายที กิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย มาตรการและวิธีการ
ควบคุมอุบัติการณ์และอันตรายท่ีเกิดจากสภาพงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักร 
หม้อนํ้า ภาชนะความดัน ระบบไฟฟ้า การเช่ือมโลหะ การซ่อมบํารุง การเคลื่อนย้าย
วัสดุตามประเภทงานที่กฎหมายความปลอดภัยกําหนด เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน
ความปลอดภัยในยุคดิจิ ตัล การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในอุตสาหกรรม 
การเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
การฝึกซ้อมดับเพลิงเบ้ืองต้นและการอพยพหนีไฟ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 Basic principles of accident, safety and safety management, 
technology and workplace safety, job safety analysis as Kiken Yoshi 
Training (KYT), completely check completely find out (CCCF activity), 
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measures and methods to control incidents and hazards arising from 
work conditions, production process, machinery, boiler, pressure 
vessel, electrical system, metal welding, maintenance, material 
handling according to the type of work defined by safety law, modern 
technology for security in the digital age, fire prevention and control in 
the industry, selection of fire-fighting equipment and alarm, emergency 
fire-fighting plans, basic fire-fighting and evacuation fire drill training, 
the legal and standard requirement of fire prevention 
 

14113244 การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานด้านอาชีวอนามัย 3(2-2-5)
 Sampling and Analysis in Occupational Health 
 หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทํางาน สภาพความร้อน 

ความเย็น แสง เสียง รังสี ความดัน และความสั่นสะเทือน การสุ่มตัวอย่างสารพิษ
และอนุภาคสารเคมีที่บุคคลและบรรยากาศ การตรวจวัดปล่องระบาย หลักการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่ปกติ 

 Principles and methods of working environmental evaluation, 
heat, cold, light, noise, radiation, pressure and vibration, personal and 
air sampling of chemical particulates, stack sampling, principles of 
sample analysis, analytical equipment usage, interpretation of 
environmental measurement, data analysis, evaluation of worker’s 
health hazards resulting from exposure to unusual working 
environments 

 
14113246 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
 Hazardous Chemical and Waste Management 
 ความหมายของการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย กฎหมาย

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมีและกากของเสีย ปัญหาและผลกระทบจากสารเคมีและ
กากของเสียอุตสาหกรรม การจัดการในการกักเก็บ การรวบรวม การรีไซเคิล การ
ขนส่ง และการกําจัด เทคนิค ขั้นตอน ของการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเน่ืองจากสารเคมี
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การวางแผนการโต้ตอบ
ฉุกเฉินและกําหนด มาตราการ 

 Definition of hazardous chemical and waste management, 
industrial laws related to chemical and hazardous waste, problems 
and effects of chemical and industrial waste, waste storage, collection, 
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recycle, transportation and disposal, techniques, procedure of fire and 
chemical emergency response, organizations for emergency response, 
emergencies response planning and prevention measures 

 
14113349 อาชีวเวชศาสตร์ 3(3-0-6)
 Occupational Medicine 
 แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาเหตุ

ของการเกิดโรคที่เกิดเน่ืองจากการทํางาน กลไกการทํางานของร่างกายภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย หลักการวินิจฉัยโรค การซักประวัติ หลักการการ
ประเมินการสูญเสีย ผลเสียที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจ การเฝ้า
ระวังโรคจากการประกอบอาชีพ 

 Concepts of occupational medicine in occupational health and 
safety, causes of occupational disease or work-related illness, the 
human mechanism under certain hazard working environment, disease 
diagnosis, history taking, principles of loss assessment, negative effects 
on physical and mental health, occupational disease surveillance 

  
14113350 หลักความปลอดภัยในการทํางาน 3(2-2-5)
 Principles of Occupational Safety 
 วิวัฒนาการทางด้านความปลอดภัยในการทํางาน ทฤษฎีสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุ ลักษณะและมูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการตรวจความปลอดภัย 
พฤติกรรมความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย ความปลอดภัยใน
การเคลื่อนย้ายวัสดุ วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ระบบ
การขออนุญาตทํางาน การทํางานในที่อับอากาศ การล็อคและแขวนป้าย การ
ประเมินความถ่ีและความรุนแรงของการบาดเจ็บ การสอบสวนและการรายงาน
อุบัติเหตุ 

 Evolution of occupational safety, theory of accident causation, 
nature and causes of the accidents, safety inspection, behavior-based 
safety, job safety analysis, material handling safety, the use of personal 
protective equipment, system of permit to work, working in confined 
spaces, locking and hanging a tag, frequency and severity assessment 
of injury, accident investigation and reporting 
 

14113351 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
 Industrial Ventilation  
 หลักการพ้ืนฐานของระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความร้อน การ
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ออกแบบเคร่ืองดูดควันสําหรับงานเฉพาะอย่าง การออกแบบระบบระบายอากาศ
แบบเจือจางและแบบเฉพาะที่ เทคโนโลยีการทําความสะอาดอากาศ การทดสอบ
ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ทําความสะอาด มาตรฐานการระบายอากาศและ
คุณภาพอากาศภายในอาคาร 

 Basic principles of ventilation, dilution, heat control, hood 
design for specific operations, design dilution ventilation and local 
exhaust ventilation system, air cleaning technology, ventilation 
measurements and air cleaning devices, ventilation standards and 
indoor air quality 

 
14113352 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทํางาน 3(2-2-5)
 Ergonomics and Work Physiology 
 หลักการ พ้ืนฐานทางการยศาสตร์และสรี ร วิทยา  โดยเ น้นศึกษา

ความสามารถทางร่างกายและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมการทํางานของคนทํางาน 
พ้ืนฐานสรีรวิทยาการทํางาน ลักษณะการทํางาน ปัจจัยเสี่ยงจากการทํางานเกี่ยวกับ
ความผิดปกติทางกล้ามเน้ือ โครงสร้างกระดูก และระบบประสาท การประเมินความ
เสี่ยงด้านการยศาสตร์ การยศาสตร์ในสํานักงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
เคร่ืองจักร โปรแกรมในงานการยศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองมือและปรับปรุงสถานี
งาน นวัตกรรมทางด้านการยศาสตร์ 

 Principles of ergonomics and physiology focus on physical 
capabilities and impact from the environment of the working person, 
physiological basis of work, performance characteristics, occupational 
risk factors for musculoskeletal and neurologic disorders, ergonomics 
risk assessment, office ergonomics, human-machine interaction, 
ergonomics programs, tool design and work station improvement, 
ergonomics innovation 

 
14113454 กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
 Occupational Health and Safety Law  
 ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายและการใช้กฎหมาย กฎหมายอาชีว  

อนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎหมายที่
สําคัญของต่างประเทศ ข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่เก่ียวข้องในสถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารกฎหมายอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานในการดําเนินการตามกฎหมายด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและตัวอย่างกรณีศึกษา 
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 Basic knowledge of laws and application, occupational health 
and safety laws of Thailand and related laws, important foreign laws, 
requirements related to occupational health and safety involved in the 
workplace, agencies involved in the administration of occupational 
health and safety laws both in Thailand and abroad, duties and 
responsibilities of the occupational safety officer in implementing the 
occupational health and safety laws, occupational health and safety 
laws enforcement problems and case study examples 

14113455 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
 Occupational Health and Environment Standards 
 แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการของมาตรฐานในระดับต่างๆ หลักการและ

ข้อกําหนดของมาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์และเอกสารสารสนเทศตามระบบ
มาตรฐานการจัดการ หลักการและการเตรียมพร้อมสําหรับการตรวจประเมินภายใน 
การตรวจรับรองมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 Basic concepts and principles of standards at different levels, 
principles and requirements of Thai labor standards, occupational 
health, safety and environmental management system standards, 
implementation and document information for management standard 
system, principles and preparation for internal audit, certification of 
national and other relevant international standards 
 

14113456 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
 Industrial and Environmental Risk Assessment 
 หลักการพ้ืนฐานในการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเชิง

คุณภาพและปริมาณ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องในการประเมินความเสี่ยง 
เทคนิคการช้ีบ่งอันตราย การประเมินระดับความเสี่ยง การรับรู้และการสื่อสารความ
เสี่ยง มาตรการในการควบคุม ลดความเสี่ยงและประสิทธิภาพของมาตรการ 

 Basic principles of risk assessment, qualitative and quantitative 
risk assessment, relevant laws and standards of risk assessment, 
hazards identification techniques, risk level assessment, risk perception 
and communication, risk control measures and their effectiveness 
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ 6 หน่วยกิต
            2.3.1 แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
14122327 พื้นฐานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 Basic Industrial Hygiene 
 ความรู้พ้ืนฐานและความสําคัญของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อันตรายใน

สิ่งแวดล้อมการทํางาน ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากปัจจัย
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการยศาสตร์ หลักการและกลยุทธ์ในการ
ประเมิน ควบคุม จัดการอันตราย การวิเคราะห์และเครื่องมือประเมินความเสี่ยง 
ค่ามาตรฐานและการสํารวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคนิคการเก็บตัวอย่าง
และอุปกรณ์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โปรแกรมและระบบการจัดการด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 Basic knowledge and importance of industrial hygiene, 
hazards in the work environment, health effects of workers caused by 
physical, biological, chemical, and ergonomic factors, principles and 
strategies in evaluating, controlling and managing hazards, analysis 
and tools of risk assessment, standard values and surveys of industrial 
hygiene, sampling techniques and industrial hygiene equipment, 
industrial hygiene management program and system 

  
14122328 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Basic Environmental Engineering 
 หลักการพ้ืนฐานเบื้องต้นทางวิศวกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง

วิศวกรรม หลักการเขียนแบบและอ่านแบบ การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์หลักวิศวกรรมในการปกป้องสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

 Basic principles of engineering, tools and equipment of 
engineering, the principle of drawing and pattern reading, computer 
program application for environmental health, application of 
engineering principle in environmental health protection, safety, and 
emergency response 

   
14122329 เศรษฐศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Environmental Health Economic  
 ความสัมพันธ์ระหว่างอนามัยสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ หลักการวิเคราะห์

เชิงเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ 
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เศรษศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุปสงค์และอุปทาน ตลาดและสินค้าบริการ
สาธารณสุข การประกันสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
แนวคิดและทฤษฎีของการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ การวัดผลลัพธ์และคุณค่า
ของสุขภาพ 

 Relationships between environmental health and economic, 
principles of economic analysis, application of economic principles in 
public health and environmental management include principles of 
economics, welfare economics, health and environmental economics, 
demand and supply, market and public health goods, health 
insurance, health and environmental equity, concepts and theories of 
economic evaluation, output measurement and valuation in health 

  
14122330 อนามัยสิง่แวดล้อมในสถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ 3(2-2-5)
 Environmental Health in Public Places and Work Places 
 ความรู้พ้ืนฐานและขอบเขตของที่อยู่อาศัย สถานบริการ สถาน

ประกอบการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หลักการสุขาภิบาล ได้แก่ การจัดแสง
สว่าง การระบายอากาศ การกําจัดของเสีย นํ้าด่ืมนํ้าใช้ เป็นต้น การป้องกันและ
การเฝ้าระวังอันตรายจากที่อยู่อาศัย สถานบริการ สถานประกอบการ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ รวมท้ังการจัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยที่อยู่อาศัย 
สถานบริการ สถานประกอบการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 Basic knowledge and scopes of housing, service 
establishments, workplaces and recreational places, sanitation 
principles such as lighting, ventilation, waste disposal, consumption 
water, etc., prevention and surveillance of hazards from housing, 
service establishments, workplaces and recreational places, including 
project formulation for safety promotion of housing, service 
establishments, workplaces and recreational places 

 
14122331 การอนามัยแม่และเด็ก 3(2-2-5)
 Maternal and Child Health  
 ความหมายและความสําคัญของสุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก 

สุขภาพส่วนบุคคลของมารดาและเด็ก ปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปของเด็ก การส่งเสริม
สุขภาพเด็กในโรงเรียน อุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาล การวางแผน
ครอบครัว ปัญหาสุขภาพที่ทําให้เกิดอันตรายต่อมารดาและเด็ก วิธีป้องกันและ
รักษา การใช้ยาเบ้ืองต้น การให้บริการทางด้านสุขภาพต่อมารดาและเด็ก  
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 Definition and importance of maternal and child health, 
personal health of mothers and children, general health problems of 
children, promoting child health in schools, accident and prevention, 
first aids, family planning, health problems that cause harm to 
mothers and children, prevention and treatment, primary drug use, 
health services for mothers and children 

  
14122332 อนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
 Environmental Health for the Elderly   
 นิยามของผู้สูงอายุ สถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย หลักการ

จัดการสภาพแวดล้อม การออกแบบสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุและสิ่ง
อํานวยความสะดวก มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อม
สําหรับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ
ด้านกายภาพในชุมชน 

 Definition of the elderly, situation of the elderly in Thailand, 
principles of environmental management, design of the living 
environment and facilities for the elderly, environmental management 
guidelines for the elderly, providing a suitable physical environment 
and safety for the elderly in the community 

  
14122333 อนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 3(2-2-5)
 Environmental Health in Emergency and Disaster 

Management 
 

 ความหมายและประเภทของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ แนวทางการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน วงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน หลักการจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิด
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ภารกิจในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน สมรรถนะหลักในการจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดการจัดการ
ภัยพิบัติการป้องกัน การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมพร้อมการรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน การฟ้ืนฟูบูรณะ และการพัฒนา กรณีศึกษาภัยพิบัติ การฝึกจําลอง
สถานการณ์ 

 Definition and types of emergencies and disasters, emergency 
management approaches, emergency management cycle, principles 
of emergency management, incident command system concepts for 
emergency management, functions of emergency management, core 
competencies in emergency management, concepts of emergency 
and disaster management, prevention, mitigation, preparedness, 
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emergency response, recovery, and development, case studies, 
simulation practice 

   
14122334 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
 Computer Applications in Environmental Health  
 โปรแกรมภาษาเชิงเทคนิคและโปรแกรมประยุกต์เบ้ืองต้น ฟังก์ชันพ้ืนฐาน 

และเคร่ืองมือในการคํานวณทางวิศวกรรมศาสตร์ การสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์และการใช้งาน การออกแบบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
เชิงสถิติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์เ ก่ียวกับงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม  

 Introduction to the technical language and the application 
program, basic functions and tools for engineering computing, 
mathematical model techniques and applications, environmental 
engineering systems design, statistical analysis, computer applications 
for environmental health works 

  
14122335 การนําของเสยีมาใช้ประโยชน ์ 3(3-0-6)
 Waste Utilization 
 ลักษณะและแหล่งกําเนิดของของเสียที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ แนวคิด

และหลักการนําของเสียมาใช้ประโยชน์ การนําของเสียและของเหลือใช้จากชุมชน 
การเกษตร และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ การนําของเสียมาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงดิน การนําของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน 

 Characteristic and source of waste for waste utilization, 
concepts and principles of waste utilization, utilization of waste and 
residues from community, agriculture and industry, utilization of 
waste for soil improvement, utilization of waste to renewable energy 

 
14122336 การนําน้ํากลับมาใช้ใหม่และการปรับสภาพนํ้า 3(3-0-6)
 Water Reuse and Reclamation  
 หลักการการจัดการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ การปรับสภาพน้ํา กระบวนการ

ปรับสภาพนํ้าทางกายภาพ กระบวนการปรับสภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมี 
การควบคุม และการบํารุงรักษา  

 Principles of water recycling management,  reclamation 
management, physical process, physical-chemical process, control 
and maintenance 
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14122337 นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 3(2-2-5)
 Coastal Aquaculture Ecology  
 องค์ประกอบของทรัพยากรชายฝั่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของชายฝั่ง องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบนิเวศชายฝั่ง คุณภาพนํ้าเพ่ือการ
เพาะเล้ียงชายฝั่ง ปัญหาการเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง กรณีศึกษาในพ้ืนที่ชายฝ่ังเพ่ือความ
ย่ังยืน ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลจากบ่อที่เพาะเล้ียงบริเวณชายฝั่ง วิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้าน
ชีวภาพ 

 Composition of coastal resource, factors influencing coastal 
changes, compositions and functions of coastal ecosystems, water 
quality for coastal aquaculture, coastal aquaculture problems, case 
studies in coastal areas for sustainability, data collection practice from 
coastal culture ponds, analysis in the laboratory, water analysis of 
physical, chemical and biological parameters 

   
14122338 พลังงานและสุขภาพ 3(3-0-6)
 Energy and Health  
 ความหมาย ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 

พลังงานเช้ือเพลิง และพลังงานทางเลือก ความสัมพันธ์ของพลังงานและสุขภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานท่ีมีต่อสุขภาพ สถานการณ์พลังงาน การอนุรักษ์
พลังงาน 

 Definitions, basic knowledge of energy, energy sources, 
electric energy, fuel and alternative energy, relationship between 
energy and health, effects of energy use on health, current issue of 
energy, energy conservation 

 
14122339 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
 Environmental Standard Systems  
 ความหมาย หลักการ และประโยชน์ของระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ISO) ข้อกําหนดและแนวทาง 
การประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมสําหรับองค์กรทั่วไป 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทําแผนงานสิ่งแวดล้อม
และกรณีศึกษา ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด 

 Definitions, principles and benefits of the environmental 
standard system, International organization for standardization (ISO), 
requirements and guidelines for general organization use, analysis and 
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assessment of environmental risks, environmental planning and case 
studies, environmental standard with clean technology 

  
14122340 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  3(2-2-5)
 Integrated Environmental Health Management 
 แนวคิดและหลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ความ

เช่ือมโยงระหว่างวิวัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกฎหมายต่อ
การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม
และเศรษฐกิจพอเพียง การใช้สหวิทยาการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 Concepts and principles of integrated environmental 
management, linkages between evolutions in socio-economic, culture 
and legislation on the environmental resource utilization and 
management, environmental governance and sufficiency economy 
principles, interdisciplinary approach to strategic planning for effective 
environmental management 

  
 2.3.2 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         6        หน่วยกิต 
14113245 มลพิษทางอากาศและการควบคุม                                           3(2-2-5) 

Air Pollution and Control 
 

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ ชนิดของมลพิษทางอากาศจาก
อุตสาหกรรม การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
มลพิษทางอากาศ การเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง หลักการควบคุมมลพิษทาง
อากาศในอุตสาหกรรม วิธีการควบคุมมลพิษอากาศประเภทต่างๆ เครื่องมืออุปกรณ์
ในการควบคุม  

Basic knowledge of air pollution, types of air pollution from 
industry, dispersion of air pollutants, air sampling and analysis, stack 
air sampling and analysis, principles of industrial air pollution control, 
control methods for different air pollutants and control equipment 
 

 

14113453 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                          3(3-0-6) 
Industrial Psychology            

 

 หลักการและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมการทํางาน
และปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
ทํางาน พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ค่านิยมเก่ียวกับงาน ทัศนคติและความพึง
พอใจในการทํางาน การอบรมและพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจูงใจ การบํารุงขวัญ

 



73 
 

 

บุคลากรและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน คนงาน และบุคลากรอ่ืนๆ ในองค์กร ปฏิบัติการทดสอบทาง
จิตวิทยาเบ้ืองต้นโดยใช้แบบประเมินต่างๆ 

Principles and concepts of industrial psychology, working 
conditions and mental health problems in industrial factories, 
individual difference in work, human behavior in organization, values 
about work, attitude and job satisfaction, training and personnel 
development, persuasive technique, personnel’s encouragement and 
marking good relationship among safety officers, directors, supervisors, 
workers and other personnel in the organization, practice basic 
psychological testing using various assessments 

 
14113457 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                                                3(3-0-6) 

Construction Safety 
 

 หลักการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และควบคุม
อันตรายในงานก่อนสร้าง เทคนิคของระบบความปลอดภัย หลักการบริหารความ
ปลอดภัยในงานก่อนสร้าง และกฎหมายความปลอดภัย เก่ียวกับงานก่อนสร้าง 

Loss prevention principles, design, analysis, and control of 
construction workplace hazards, system safety techniques, principles 
of construction safety management and construction safety laws 

 

 

14113458 ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า                                            3(3-0-6) 
Safety System for Warehouse 

 

 ลักษณะและความสําคัญของการจัดการการดําเนินงาน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเลือกทําเลที่ ต้ัง กลยุทธ์การวางผังสถาน
ประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความต้องการ
วัสดุ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน การจัดการสินค้าคงคลัง 
การจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ และการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

Characteristics and significance of operation management, 
design of goods and service, location selection strategies, layout 
planning strategies, forecasting, aggregate planning, material 
requirement planning, human resource management and job design, 
inventory management, quality management, safety management, 
machine and equipment maintenance 
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14113460 ความปลอดภัยในการขนส่ง                   3(3-0-6) 
Transportation Safety 

 

 บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยที่เก่ียวกับการดําเนินการด้าน
การขนส่ง การดําเนิน มาตรการป้องกันและแก้ไข การวิเคราะห์ปัญหาและการ
ประเมินผล การควบคุมการผลิต การจัดเก็บ การลําเลียง และการขนส่งสินค้า
อันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

Safety provisions and regulations related to transportation 
operation, implementation of preventive and corrective measures, 
problem analysis and evaluation, production control, storage, 
transport and dangerous goods transportation, modern technology for 
environmental management 

 

   
14113462 การบริการอาชีวอนามัย                                              3(2-2-5)

Occupational Health Services 
             หลักการ ความสําคัญ โครงสร้างของระบบการจัดบริการอาชีวอนามัย 

ระบบประกันสุขภาพ รูปแบบและแนวทางการจัดระบบบริการอาชีวอนามัย การ
ตรวจสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน โปรแกรมการเฝ้าระวังและคัดกรอง การกําหนด
รายการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การจัดโครงการ
บริการสุขภาพด้านอาชีวอนามัย 

Principles, importance, structure of occupational health service 
management system, health insurance system, forms and guidelines 
for organizing the occupational health service system, fitness 
examination of employee, surveillance and screening program, 
determination checklist of general health and health examination 
based on risk factors, organizing of occupational health service 
programs  

14113463 การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
Industrial Pollution Management 

 แหล่งกําเนิดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางอากาศ 
ทางนํ้า ขยะมูลฝอยและ  กากของเสียอันตราย การจัดการวัตถุอันตราย ความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่เก็บสารเคมีอันตรายและแหล่งกําจัดของเสีย กฎหมายและ
ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง การจัดทํารายงานและเอกสารที่เก่ียวข้อง หน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรด้านการควบคุมมลพิษ 

Industrial sources of pollution, management of air pollution, 
water, solid waste, and hazardous waste, hazardous material 
management, safety of hazardous chemicals storage areas and waste 
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disposal sites, related laws and regulations, preparation of reports and 
related documents, role and responsibility of pollution control 
personnel 

 
14113464 ผู้นําด้านความปลอดภัย           3(2-2-5) 

Safety leadership  
 บทบาทภาวะผู้นํา พฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ 

พฤติกรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัย การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ทักษะการสอน การสื่อสารที่เป็นภาษาและที่ไม่เป็นภาษา การ
สื่อสารความเสี่ยง  

Roles of leadership, human behavior, human error analysis, 
safety behavior, safety culture, developing and maintaining a safety 
culture, coaching skills, verbal and non-verbal communication, risk 
communication 
 

14113465 
 

เทคโนโลยีการจัดการของเสยีอันตราย                                       3(3-0-6) 
Hazardous Waste Management Technology 

 

 ประเภท แหล่งกําเนิด องค์ประกอบ และลักษณะของของเสียอันตราย
อัตราการเกิด การคัดแยกที่แหล่งกําเนิด การลดปริมาณ การใช้ซ้ําและการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ระบบจัดเก็บและรวบรวม ขนถ่าย ขนส่ง และการกําจัด 

Types, sources, composition, and characteristics of hazardous 
wastes, generation rate, source separation, reduce, reuse and recycle, 
storage and collection, transfer, transportation and disposal 

 

14113466 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย                              3(3-0-6) 
Information for Safety Management 

ข้อมูล ระบบข่าวสารด้านการจัดการความปลอดภัย ระบบการบันทึกข้อมูล 
การสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ การเก็บและประมวลผลข้อมูล
เพ่ือใช้วางแผนงานด้านความปลอดภัย การ ตรวจสอบและการเผยแพร่ข้อมูล 
          Information, safety management information systems, data 
recording system, communication of safety information at different 
levels, data collecting and processing for planning safety 
management, monitoring and dissemination of information 
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี/   ไม่น้อยกว่า 
สหกิจศึกษา 

6 หน่วยกิต

14120357 การเตรียมฝึกประสบการณวิ์ชาชีพทางสาธารณสุข 1(1-0-2)
 Preparation for Professional Experience in Public 

Health 
 การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านความรู้ ทักษะ 

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ การให้คําปรึกษาเก่ียวกับงานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนา
อาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการทํางาน 
การตัดสินใจ การประเมินตนเอง และการกําหนดเป้าหมาย 

Preparation before leaving the professional experience in 
knowledge, skills, nature and career opportunities, developing 
professional qualifications, job and career counseling, personality 
development, career development, writing a cover letter, interview 
skills, work skills, decision-making, self-assessment and goal setting 

  
14122458 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 5(450)
 Professional Experience in Environmental Health 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 14120443 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางสาธารณสุข 
Pre-requisite: 14120443 Preparation for Professional 
Experience in Public Health 

 การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนเพ่ือนําความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษา ตลอดหลักสูตรไป
ประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน และนําเสนอผลงานในการสัมมนาหลัง
ฝึก 

Practice in participatory environmental health in government 
agencies and private sector, able to applied knowledge for suitable 
and performance and presentation results in work in seminar training 

  
14113459 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
5(450)

 Professional Experience in Occupational Health and 
Safety 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 14120443 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสาธารณสุข 
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Pre-requisite: 14120443 Preparation for Professional 
Experience in Public Health 

 การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชนเพ่ือนําความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษา 
ตลอดหลักสูตรไปประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน และนําเสนอผลงานใน
การสัมมนาหลังฝึก 

Practice in participatory occupational health and safety in 
government agencies and private sector, able to applied knowledge for 
suitable and performance and presentation results in work in seminar 
training 

  
14122460 สหกิจศึกษาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 6(600)
 Cooperative Education in Environmental Health 
 การฝึกงานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 

สัปดาห์ แก้ปัญหาองค์กร โครงงานอิสระ การกําหนดเป้าหมาย บันทึกการทํางาน
ประจําวัน นําเสนอผลงานในการสัมมนาหลังฝึกงาน 

Training in line of environmental health at least 16 weeks, 
able to solve problem in organization, project, clearly the goal, record 
of activity every day, presentation results of work in seminar training 

  
14113461 สหกิจศึกษาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6(600)
 Cooperative Education in Occupational health and safety 
 การฝึกงานทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  

ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แก้ปัญหาองค์กร โครงงานอิสระ การกําหนดเป้าหมาย 
บันทึกการทํางานประจําวัน นําเสนอผลงานในการสัมมนาหลังฝึกงาน 

Training in line of occupational health and safety at least 16 
weeks, able to solve problem in organization, project, clearly the goal, 
record of activity every day, presentation results of work in seminar 
training 

  
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                3.2.1.1 แขนงอนามัยสิง่แวดล้อม 

ช่ือ นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 

ป ี
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวซันวานี จิใจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXX8-73-1 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

2558 
 
2549 
 
2546 

15 15 15 15 15 

2. นางสุนีย์ เครานวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXX 3-66-4 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
ส.บ. (บรหิาร
สาธารณสุข) 
ป.พยาบาลศาสตรแ์ละ
ผดุงครรภ์ ต่อเน่ือง
เทียบเท่าปริญญาตรี 
(พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา 

2551 
 

2545 
 

2541 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวนฤมล  
ทองมาก 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 4-80-2 

ปร.ด. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2558 
 
2552 
 
2550 

15 15 15 15 15 

 3.2.1.2 แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ช่ือ นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 

ป ี
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวเมธิยา  
หมวดฉิม 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 4-68-2 

ปร.ด. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)  
วท.ม. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์

2561 
 
2555 
 
2552 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์  
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 3-54-1 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริหารสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 

2560 
 
2553 
 
2559 
 

15 15 15 15 15 
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ช่ือ นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 

ป ี
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ส.บ. (อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2554 
 
2549 
 

3.นายสุรเดช สวุรรณ
ชาตร ี
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 5-79-3 

น.ม. (นิติศาสตร)์ 
 
ส.บ. (อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2547 
 
2556 
 
2534 

12 12 12 12 12 

 
3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

3.2.2.1 แขนงอนามัยสิง่แวดล้อม 
ช่ือ นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 
ป ี ภาระการสอน 

(ช่ัวโมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวซันวานี จิใจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXX 8-73-1 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์

2558 
 
2549 
 
2546 

15 15 15 15 15 

2. นางสุนีย์  เครานวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXX 3-66-4 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
ส.บ. (บรหิาร
สาธารณสุข) 
ป.พยาบาลศาสตรแ์ละ
ผดุงครรภ์ ต่อเน่ือง
เทียบเท่าปริญญาตรี 
(พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา 

2551 
 

2545 
 

2541 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวนฤมล  
ทองมาก 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 4-80-2 

ปร.ด. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2558 
 
2552 
 
2550 

15 15 15 15 15 

4. นางสาววารินทร์  
ศรีพงษ์พันธุก์ุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วท.ม. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
สถาบันราชภัฏ

2548 
 
2545 

15 15 15 15 15 
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ช่ือ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 

ป ี ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
X-XXXX-XXXX 3-60-8 สิ่งแวดล้อม) ยะลา 

5. นางสาวรัชดา  
บุญแก้ว 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 4-38-8 

ปร.ด. (การจดัการ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สิ่งแวดล้อม
ศึกษา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2561 
 
2551 
 
2547 

15 15 15 15 15 

6. นายรอมสัน  
หมาดมานัง 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 9-61-1 
 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สิ่งแวดล้อมกับ
การพัฒนา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

2561 
 
2554 
 
2550

15 15 15 15 15 

7. นางสาวจฑุามาศ   
แก้วมณ ี
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 9-65-0 

วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2553 
 
2551

15 15 15 15 15 

8. นายสะอุดี  
มะประสิทธิ ์
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 5-81-1 

ปร.ด. (การจดัการ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สิ่งแวดล้อมกับ
การพัฒนา) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2561 
 
2554 
 
2544

15 15 15 15 15 

 
3.2.2.2 แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 

ป ี ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวเมธิยา  
หมวดฉิม 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 4-68-2 

ปร.ด. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)  
วท.ม. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์

2561 
 
2555 
 
2552 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์  
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 3-54-1 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริหารสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (อาชีวอนามัย

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย

2560 
 
2553 
 
2559 

15 15 15 15 15 
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ช่ือ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 

ป ี ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
และความปลอดภัย) 
ส.บ. (อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
2554 
 
2549 

3.นายสุรเดช สวุรรณ
ชาตร ี
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 5-79-3 

น.ม. (นิติศาสตร)์ 
 
ส.บ. (อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2547 
 
2556 
 
2534 

12 12 12 12 12 

4. นางสาวอนงค์ภัทร์   
ประสิทธิ์ภัทรเวช 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXX 665-3 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2553 
 

2546 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวดุษฎี หม่ืนห่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. (Environmental 
Health and Risk 
Management) 
D.Tech.Sc. (Environmental 
Engineering and 
Management) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

The University of Birmingham, 
The United Kingdom 
 
Asian Institute of Technology,  
Thailand 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
 
 

2553 
 
 

2543 
 

2539 
2. นางศิริอุมา เจาะจิตต์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
2544 

 
2541 
2539 

3. นางพรทิพย์ ศรีแดง 
รองศาสตราจารย์ 
 

D. Eng (Chemical 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

University of Montpellier II, 
France 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 
 

2540 
2537 
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ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ 

มหาวิทยาลัย ปี 

4. นายชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 
รองศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. (Chemical 
Engineering) 
M.App.Sc. (Food 
Engineering) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

The University of Queensland, 
Australia 
University of New South 
Wales,  Australia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2535 
 

2528 
 

2525 
5. นายวิศรุฬห์ วงบุญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2548 
2545 

6. นางสาวกนกกร  
มอหะหมัด  
อาจารย์ 
 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย   
(ชีวกโกมารภัจจ์)  

2555 
2549 

 
2547 

7. นางสาวมารินี โด 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2555 
2544 

8. นายสยาม อรุณศรีมรกต 
รองศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (สหวิทยาการเกษตร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร 
สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร) 
วท.บ. (อาหาร โภชนาการและ
การประยุกต์) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สถาบันราชภัฏจนัทรเกษม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2562 
2536 

 
2535 
2563 

 
2557 

 
2536 
2531 

9. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง 
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) 

พ.บ.  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2543 
2536 

 

10. นางสาวศรันยา ชมสุวรรณ 
หัวหน้าแผนกระบบสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ กองระบบสื่อสาร 
ฝ่ายปฏิบัติการและบํารุงรักษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2552 
2559 

 
2554 

 
2541 

11. นางลักษณีย์ บุญขาว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย) 
ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

2560 
 

2550 
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ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ 

มหาวิทยาลัย ปี 

อุตสาหกรรม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย) 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2542 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา) 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางด้านสาธารณสุข  เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติที่
เก่ียวกับการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ระบบงาน การเผยแพร่ข้อมูล และ
การจัดการทางสาธารณสุข ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
เปรียบเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะต้องสามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการน้ัน การพิจารณานักศึกษาเพ่ือเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาจะต้องผ่านการประเมินและเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข โดยใช้รูปแบบของการเรียนในรายวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขหรือกิจกรรมการอบรมจากทางหลักสูตรฯ หรือ
นักศึกษาสามารถเก็บช่ัวโมงการอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมที่
อบรมจะต้องเก่ียวข้องกับงานทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
  นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข จะต้อง
ผ่านการปฐมนิเทศ ซึ่งทางหลักสูตรฯ เป็นผู้ช้ีแจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข  
 ประชุมตัวแทนจากสถานประกอบการเพ่ือช้ีแจงข้อมูลความรู้ ความเข้าใจระหว่างสถาน
ประกอบการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และในแต่ละปี
การศึกษานําข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการมาปรับปรุงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 

4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้กําหนดช่วงเวลาของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
แบบเต็มเวลา หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในระหว่างของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาใช้
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รูปแบบของการของฝึกฯ ในงานที่เก่ียวข้องกับทางสาธารณสุข และนักศึกษาต้องศึกษาโครงการหรือ
โครงงานในระหว่างของการฝึกฯ ซึ่งโครงการหรือโครงงานน้ันจะต้องเก่ียวข้องกับงานที่ฝึกฯ อาจอยู่ใน
รูปแบบของการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการสามารถนําไปประยุกต์
ได้ 
  กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ผู้นิเทศต้องเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หรือผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งต้องผ่านการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง อาจใช้รูปแบบของการนิเทศใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการน้ัน หรือในรูปแบบของการนิเทศออนไลน์ 
 
 

4.3 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา โดยใช้รูปแบบของการนําเสนอข้อมูลผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และโครงการหรือโครงงานฯ 

4.4 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 

4.5 จํานวนหน่วยกิต  
 5-6 หน่วยกิต 
 4.6 การจัดทําแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัส (COVID 19) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาจะดําเนินการโดยเลือกหน่วยงานที่พร้อม
จะรับนักศึกษาสําหรับการฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ หรือเลือกสถานที่ฝึกที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง
กับภูมิลําเนาของนักศึกษา และหน่วยงานที่ยอมรับเง่ือนไขกรณีฉุกเฉินได้ การนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา กรณีสถานการณ์ฉุกเฉินจะดําเนินการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ หรือในรูปแบบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์น้ัน ๆ 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัย 
 การทํางานวิจัยน้ันอยู่ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็น
รายวิชาบังคับของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องเลือกทํางานวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องทางด้านสาธารณสุข 
โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หรือผู้เช่ียวชาญภายนอกที่มีคุณวุฒิการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าปริญญาโท หรือมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในสาขาที่เก่ียวข้อง แต่ทั้งน้ีต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 นักศึกษาจะต้องนําเสนอผลงานวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยให้มีเน้ือหาที่กล่าวถึง 
ปัญหาแนวคิดและหลักการทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง หลักการและกระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์
ในการทําวิจัย ผลการศึกษา สรุป และอภิปรายผล   
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 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุขศาสตร์ ที่นักศึกษาสนใจ สามารถกําหนดหัวข้อ 
วางแผนและออกแบบการวิจัย ดําเนินการศึกษาหรือทดลองด้วยจรรยาบรรณของนักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา อธิบายความสําคัญที่มาของหัวข้อวิจัย 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทํางานวิจัย หรือการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต้ังขอบเขตและผลสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว้ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษามีทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความเช่ียวชาญ
ในการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานประจําห้องปฏิบัติการหรือเคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และมี
จรรยาบรรณในการศึกษาวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือศึกษาต่อในระดับสูง
ต่อไปได้ 
 5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 3 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 กําหนดวันและเวลาให้คําปรึกษา แนะนํา ทั้งในเวลาเรียนรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยและการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ และนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม 

5.5.2 เตรียมหลักฐานการให้คําปรึกษา ได้แก่ แบบบันทึกรายงานความก้าวหน้าของ
การศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะจากการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.5.3 มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เก่ียวข้อง และวิทยานิพนธ์ทางด้าน
สาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยให้ศึกษาจากศูนย์บรรณสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

5.5.4 มีเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์
สําหรับการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและทั้ ง น้ีขึ้นอยู่ กับความสามารถและศักยภาพตามความเหมาะสม 
อาจประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่เครื่องมือน้ันไม่ปรากฏอยู่ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 พิจารณาจากความสําเร็จในการเขียนโครงร่างวิจัย ผลงานวิจัย ความก้าวหน้า 

ความรับผิดชอบ ความสม่ําเสมอ และจรรยาบรรณในการศึกษาวิจัย การสอบหรือการนําเสนอ โดยมี
อาจารย์เป็นกรรมการกํากับการสอบ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษา

มลายู 
 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพ่ิมเติมช้ันปีละ 1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพ่ิมเติมช้ันปีละ 1 
กิจกรรม หรือมอบหมายงานใน
รายวิชาเฉพาะด้านที่ต้อง
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนอ 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมหรือ
รายวิชา 

3. มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุม่
ทํากิจกรรมทีแ่สดงออกถึงการมี
จิตอาสา ต้ังแต่ปี 1 ถึง ปี 3 
อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียน
ปีที่ 3 โดยให้
คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4. มีทักษะทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนา
มัย สําหรับการแก้ปัญหา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยใช้การวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาด้วย

1. ฝึกให้มกีารแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กรณีศึกษา และกรณีจริงใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  

2. มอบหมายการศึกษาโครงงาน
ในการศึกษาของรายวิชาต่างๆ 

1. ประเมินจาก
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

2. ประเมินจากรายงาน
วิจัย 

3. ประเมินจากการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือ
สาธารณสุขศาสตร์ใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 

โดยโยงเน้ือหามาใช้กับบริบท
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

3. ทําวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
และ/หรืออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ โดยเน้นการ
แก้ไขปัญหาในศาสตร์ และ
ประยุกต์กับสังคมพหุวัฒนธรรม
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

นําเสนองานวิจัยโดยใช้
หลัก การคิดวิเคราะห์
เชิงบูรณาการ ภายใต้
สังคมแบบพหุ
วัฒนธรรม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย 
 

1)  กํ าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ในการเรียนการ
ส อน ร่ ว ม กั น  เ ช่ น  ก า ร เ ข้ า
ห้องเรียน การส่งงาน การอยู่
ร่ ว ม กัน ในหมู่ คณะ  เ ป็ น ต้น 
ตลอดจนก า ร แ ต่ ง ก า ยต าม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) เน้นถึงความสําคัญของความ
ซื่ อสั ต ย์ ในงานค้ นค ว้ า  และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงานของ 
ผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้อง 
ในการอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทํางาน
เ พ่ื อ ส า ธ า รณะ เ ป็ นกลุ่ ม จั ด
กิ จกร รมร่ วม กับ ชุมชนหรื อ
องค์กรภายนอก 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าช้ันเรียนและการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2) ประเมนิจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิ บั ติ ง าน  หรื อสร้ า ง
ผ ล ง า น ที่ เ ป็ น ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุคคลอ่ืน  ตลอดทั้ ง
ความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

จิตสํานึกสาธารณะ เช่น การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน การเปิด-
ปิดสวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ 
พัดลม เป็นต้น 
5) ประเมินจากกิจกรรมหรือ
โครงการ 
6) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึ งความ รักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถนําความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ ต่างๆ  ไปใ ช้ ไ ด้อย่าง
เหมาะสม 
 

1 ) ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายโดยให้ความรู้ด้าน
หลักการหรือทฤษฎีและเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ด้ วยตนเองและนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ใน
ช้ันเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
ภายในช้ันเรียนโดยใช้หลักการ
และทฤษฎีที่เก่ียวของ 
4 ) จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริ ง โดยการเ ชิญ
วิทยากรบรรยายพิ เศษ  หรือ
ศึกษาดูงาน 
5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โ ด ย ก า ร จั ด ทํ า
โครงการ 

1) ประเมินผลจากการทํา
แบบฝึกหัด การสอบ การทํา
รายงาน และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
3) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
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 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้ 
3) มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ
ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ กํ า ห น ด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
ได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจาก
สถานการณ์ต่างๆ หรือการทํา
กรณีศึกษา 
2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์นําเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทําโครงการ

1) ประเมินจากผลงานที่
มอบหมาย ใหศ้ึกษา ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน และแฟ้ม
สะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจน
ของขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์
หรือรายงานการ วิ เคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา หรือการ
ทดสอบ โดยใช้การสอบกลาง
ภ า ค แ ล ะปล า ยภ า ค  โ ด ย
ข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 
3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความเป็นผู้นํา ผู้ตาม และ
กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 
2 )  มี ความสามารถ ในการ
ปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ใ น ก า ร เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ที่ ดี 
สามารถเป็นที่ พ่ึงของตนเอง
และสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ทํางานเป็นกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในช้ันเรียน 
3) ความสําคัญของความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
4) ให้นักศึกษามีโอกาสทํา 
โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการ
ทํางานกลุ่ม การนําเสนอ
งานตามกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในช้ันเรียน 

3) สังเกตการทํางานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียนใน
การร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการทํากิจกรรม
ของโครงการ 

 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียนระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 

1) ประเมินจากการนําเสนอ 
ความคิด การรายงาน 
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัด 
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เหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและนําเสนอ
ข้อมูล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือก สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กา ร ส่ื อส า ร ไ ด้หล ากหลาย
รูปแบบ 
3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้
การค้นคว้า วิ เคราะห์ข้อมูล 
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ข้ อมู ลการทํ า ร าย ง านและ
กิจกรรมในห้องเรียน 
 

 
        2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
    2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1 )  การแสดงออกถึ งการ เ ป็น
แบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
2) มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพ  
3) การแสดงออกถึงความมีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิต
สาธารณะ 
4) สามารถตัดสินใจจัดการ
แก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

1) ทางหลักสูตรกําหนดให้มี
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น
การปลูกฝั ง ใ ห้ นักศึ กษา มี
ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่ เ ป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง มี ค ว า ม
รับผิดชอบโดยในการทํางาน
กลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์
โดยต้องไม่กระทําการทุจริต
ในการสอบ หรือเปล่ียนแปลง
แก้ไขข้อมูลให้ผิดไปจากความ
เป็นจริง นอกจากน้ีอาจารย์
ผู้สอนต้องสอดแทรกเ ร่ือง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพทางสาธารณสุข 

1) ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้า ช้ัน
เ รี ย น  ก า ร ส่ ง ง า นที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การ เข้ า ร่ วม กิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร 
3) ประเมินจากการกระทํา
ทุ จ ริ ต ใ น ก า ร ส อ บ  แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผิด
ไปจากความเป็นจริง 
4 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย 



91 
 

 

 2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 
และความก้าวหน้าของศาสตร์ใน
สาขาวิชา 
2 )  มี ค ว ามรู้ ใ นกฏหมาย  กฏ
ระเบียบ และข้อบังคับ รวมท้ัง
ข้อกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
3)  มีความรู้ ในสาขาวิชาอย่าง
ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ เ ป็ น ร ะ บ บ 
ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีใน
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
4) มีความรู้ เ ก่ียวกับงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา และ
การต่อยอดองค์ความรู้ 
 

1) ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
สํ าคัญ  ทั้ ง น้ี ใ ห้ เ ป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
นอกจากน้ีควรจัดใ ห้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน การเรียนรู้ใน
ชุ ม ช น จ ริ ง  ห รื อ เ ชิ ญ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมา เป็น วิทยากรพิ เศษ
เฉพาะเร่ืองตลอดจนฝึกทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ในชุมชน
เ พ่ือแ ก้ ปัญหาจ ริง  และใน
สถานประกอบการ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดทาํ 
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียน 
5) ประเมินจากการฝึกงาน 
 

 
 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ 
แนวคิดหลักฐานใหม่  ๆ  จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อมูลที่ ไ ด้ ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
2) สามารถศึกษาคํานึงถึงความรู้
ท า ง ท ฤ ษ ฎี ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง 
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ ต ามมาจากการ
ตัดสินใจน้ัน 
3) สามารถประยุกต์หรือบูรณา
การความ รู้ กับศาสตร์ อ่ืน เ พ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ไ ด้ อ ย่ า ง มี

1) ในการเรียนการสอน ต้อง
ฝึ ก ก ร ะบวนกา ร คิ ดอ ย่ า ง
สร้างสรรค์ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
โดยเร่ิมต้นจากปัญหาที่ ง่าย
และเพ่ิมระดับความยากขึ้น
เ รื่ อ ย  ๆ  ทั้ ง น้ี ต้ อ ง จั ด ใ ห้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
รายวิชา 
2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ ด้วยการวิเคราะห์ 
แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า  จ า ก
สถานการณ์จริง ๆ ในชุมชน 
โดยใช้องค์ความรู้ และศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์ในแต่
ละแขนงวิชา 

3) จัดสถานการณ์จําลองใน

1) ประเมินผลกิจกรรมในการ
ลงชุมชน และการประเมิน
วิ เ คราะห์ จ ากสถานกาณ
การณ์จําลอง รวมถึงการลง
พ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานจริง ๆ ใน
ชุมชน และประเมินผลจาก
สภาพจริงของการทํา วิจัย 
แ ล ะ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
นักศึกษา เช่น ประเมินจาก
ก า ร ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ ไข
ปัญหา การนําองค์ความรู้ทาง
สาธารณสุขศาสตร์ใน   แต่ละ
แขนงวิชา มาประยุกต์ในการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ

แนวทางการแก้ไขได้อย่าง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ โ ด ยส าม า ร ถ
ประเมิน วิ เคราะห์สถานะ
สุ ข ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ บุ ค ค ล 
ครอบครัว และชุมชนได้  

4) ให้มีการปฏิบัติงานจริงใน
ชุ ม ช น  ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือเป็นการ
เรียนวิธีการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

5) ใช้โจทย์ในพ้ืนที่เพ่ือนําไปใช้
ในการแก้ ปัญหาโดยใ ช้
กระบวนการ วิจั ย  และ
นํ า ไ ป สู่ ก า ร คิ ด ค้ น
นวัตกรรมด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ใน   แต่ละแขนงท่ี
เก่ียวข้อง 

แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
เป็นต้น 

 
 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถปรับตัวและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นํา และ
สมา ชิกกลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้
อ ย่าง เหมาะสมกับศั กยภาพ
ตนเองกับบริบทของกลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
อย่างดี 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้
แบบร่วมมือ ฝึกการทํางาน
เป็นกลุ่ม และการลงพ้ืนที่
ชุมชนในรายวิชาอนามัย
ชุมชนฝึกมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานในองค์กร และ
กับบุคคลอ่ืน ตลอดจนมีการ
ส อ ด แ ท ร ก เ รื่ อ ง ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม การทํางานเป็นทีม 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ และ

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม การลง
พ้ืนที่ ในชุมชน การนําเสนอ
รายงานกลุ่มในช้ันเรียน และ
สั ง เ ก ต จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการเรียนของ
รายวิชาต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ฝึกการนําเสนอหน้าช้ันโดย
ฝึกให้นักศึกษาสามารถมี
ภาวะความเป็นผู้นํา และผู้
ตามท่ีดีได้ 

  
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  สามารถเลือกประยุกต์ใ ช้
เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เ ก่ี ยวข้ องอย่ า ง เหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้า  และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
จํากัดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคล ให้ ปลอด ภั ย  และคิ ด
ไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล 
แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนทางออนไลน์  
4 )  ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
สารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัล
และมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) สามารถใช้เครื่องที่หลากหลาย
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ์ 
2) จัดกิจกรรมเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงเพ่ือนําองค์
ความรู้ ไปแก้ไขปัญหาใน
ชุ ม ชน ไ ด้  และส าม า ร ถ
ถ่ายทอดผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม และมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย ใ ช้
เคร่ืองมือที่หลากหลาย 

1) ประเมินจากความถูกต้องใน
การใช้หลักทางสถิ ติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
2) ประเมินจากเทคนิคการ
นําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย 
3) ประเมินจากความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประเมินความสามารถในการ
สื่อสารสาร สื่อความหมายของ
ข้อมูลในการถ่ายทอดโดยใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและ
หลากหลาย 
4 )  ประ เมิ นผลจากการ ใ ช้
เครื่องมือสารสนเทศ 
 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
 3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
     1)  ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

 (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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    (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  (5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
  ท้องถิ่น 

     2)  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

 (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 (3) สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     3)  ด้านทกัษะทางปญัญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่าง

เหมาะสม  
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
 (3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกําหนด    
       เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

     4)  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีความเป็นผู้นํา ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ 
   ตนเองและสังคมได้ 
     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

   (3) มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
       นําเสนอข้อมูล 



 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด  ละการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                  
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                  
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                        

 
  ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                  
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                   
5100114 เทค นโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน                  
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   
5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                  
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                  
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   
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3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู ่
รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

1) คุณธรรมจริยธรรม 
1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

2) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือวิชาชีพ  

3) การแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 

2) ความรู ้
1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 
2) มีความรู้ในกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ รวมท้ังข้อกําหนดทางวิชาการ 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
3) มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและ

ทฤษฎีในความรู้ที่เก่ียวข้อง 
4) มีความรู้เก่ียวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา และการต่อยอดองค์

ความรู้ 
 

3) ทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูล

สารสนเทศ แนวคิดหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจน้ัน 

3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4) ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นํา และสมาชิกกลุ่มได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ

ศักยภาพตนเองกับบริบทของกลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
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5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือจํากัดผลลัพธ์ได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึง

ข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์  
4) สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายทํางานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 1 ข้อ 
2 

ข้อ 3 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

พื้นฐานวิชาชีพทางสาธารณสุข                    
14120101 คณิตศาสตร ์                   
14120102   ฟิสิกส์พื้นฐาน                    
14120103   เคมีทั่วไป                    
14120104   ชีววิทยา                    
14120105 หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น                   
14120106 ชีวเคมี                    
14120107 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา                   
14120108 ชีวสถิติ                   
14120209 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา                   
14120410 การบริหารและการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

พื้นฐานวิชาชีพเฉพาะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                    
14113241 วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 
                  

14113242
  

เศรษฐศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

                  

14113243 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                   
กลุ่มวิชาชีพบังคบัทางสาธารณสขุ                    
14122111 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 
                  

14120112 วิทยาการระบาด และการป้องกันควบคุม
โรค 

                  

14120213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                   
14120314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

14120315 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร ์                   
14120316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

สุขภาพ 
                  

14120417 สัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์                   
กลุ่มวิชาชีพบังคบัเฉพาะแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                    
34122218 การจัดการน้ําเสียสําหรับผู้ปฏิบัติงานประจํา

ระบบบําบัดมลพิษทางน้ํา 
                  

34122319 การจัดการเหตุรําคาญในชุมชน                   
14122220 สุขาภิบาลอาหาร                    

14122221 การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย
อันตราย 

                  

14122222 การจัดการน้ําสะอาด                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

14122323 โรคติดต่อไม่ติดต่อและการจัดการควบคุม
สัตว์นําโรค 

                  

14122224 กฎหมายสําหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม                   
14122325 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

และสุขภาพ 
                  

14122326 พิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยง                   

กลุ่มวิชาชีพบังคบัเฉพาะแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

                   

34113347 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจวัด
ภาคสนาม 

                  

34113348 เทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการ
อัคคีภัย 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

14113244 การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานด้าน
อาชีวอนามัย 

                  

14113246 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย                     
14113349 อาชีวเวชศาสตร์                   
14113350 หลักความปลอดภัยในการทํางาน                   
14113351 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม                     
14113352 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทํางาน                   
14113454 กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
                  

14113455 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                   
14113456 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม

และสิ่งแวดล้อม  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                    
14122327 พื้นฐานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                    
14122328 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                   
14122329 เศรษฐศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม                   
14122330 อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะ 

และสถานประกอบการ 
                  

14122331 การอนามัยแม่และเด็ก                   
14122332 อนามัยสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ                   
14122333 อนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
                  

14122334 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

14122335 การนําของเสียมาใช้ประโยชน์                    
14122336 การนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ และการปรับสภาพ

น้ํา 
                  

14122337 นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง                    
14122338 พลังงานและสุขภาพ                    
14122339 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม                   
14122340 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ 

บูรณาการ 
                  

กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

                   

14113245 มลพิษทางอากาศและการควบคมุ                   
14113453 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 4 ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 4 ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

14113457 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                             
14113458 ระบบความปลอดภัยในคลังสินค้า                        
14113460 ความปลอดภัยในการขนส่ง                               
14113462 การบริการอาชีวอนามัย                               
14113463 การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม                     
14113464 ผู้นําด้านความปลอดภัย                   
14113465 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

อันตราย                                   
                  

14113466 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความ
ปลอดภัย                               
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                    
14120357 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง

สาธารณสุข 
                  

14122458 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

                  

14113459 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

                  

14122460 สหกิจศึกษาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม                   
14113461 สหกิจศึกษาทางอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบเป็นการดําเนินการหาหลักฐานเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  
ที่เหมาะสม เพ่ือยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา
ดําเนินการดังน้ี 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
    ทวนสอบโดยการวิเคราะห์จากวิธีการสอน สื่อการสอน เน้ือหาของการวัด

และประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้จากคําอธิบายรายวิชาที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา  
ในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะดําเนินการก่อนเปิดภาคเรียน 
หรือการทวนสอบโดยการวิเคราะห์ผลจากการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและวัดผล
ประเมินผลท่ีครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ในประเด็นต่อไปนี้ การให้คะแนนการสอบ 
และผลการศึกษาหรือเกรด มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งจะดําเนินการหลังสอบ 
ปลายภาค 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
    ทวนสอบโดยวิเคราะห์จากการทํารายงานผลประเมินการเรียนรู้ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนให้มีการประเมินผลจากภาคทฤษฎีหรือ
ภาคปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยศึกษาจากการทําวิจัย
ผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพ
ของหลักสตูรที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมีแนวทางดําเนินการดังน้ี 

(1) ศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จ
การศึกษาเก่ียวกับระยะเวลาในการหางานทํา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตด้านความรู้ 
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
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(2) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามในกรณี
ที่มีบัณฑิตเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(3) สอบถามหรือประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อม
และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน เก่ียวกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้บัณฑิต
เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตร 

(4) ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือ
เป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต้องสอบได้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการเรียนเพ่ิมเติมเป็น
กรณีพิเศษ และได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ  
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ วิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดผล 
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวิจัยในสาขาวิชา
ตนเอง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
ร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง ตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่กําหนด ติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน หรือการวัดผลประเมินผลหรือเพ่ิมพูนศักยภาพตามศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  
2.1.2 ส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 กําหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาองค์ความรู้ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
2.2.5 กําหนดให้อาจารย์ในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่กําหนดทิศทาง 
วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตาม ผลการดําเนินงานหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามปัจจัยคุณภาพต่างๆ เทียบกับแผนงาน เพ่ือทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงค์เป็นประจําทุกปีการศึกษา 
 
2. บัณฑิต  
 ปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กําลังมีความต้องการบุคลากรทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถทํางานในตําแหน่งของนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. รพ.สต. เทศบาล เป็นต้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักวิชาการอาชีวอนามัย ในองค์กรของรัฐและเอกชน ดังน้ัน การผลิตกําลังคนเพ่ือ
รองรับความต้องการของท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือ
ท้องถิ่นได้ ทั้งน้ีสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย
เก่ียวกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 
 
3. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

 3.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สําหรับการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา  

 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเร่ืองที่เก่ียวกับวิชาการท้ังน้ีให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
    มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์
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สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขา 
ที่เก่ียวข้อง  

4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
   มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญคณาจารย์
พิเศษตามความจําเป็น และตามข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
ออกแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการตอบสนองการผลิตบัณฑิต
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ในบริบทที่เก่ียวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 3 หมวดหลักได้แก่ หมวดศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยจัดเน้ือหาให้สอดคล้องกับสมรรถนะตาม
กรอบวิชาชีพทางสาธารณสุข และวิชาชีพสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมในสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสอดคล้องกับแนวทางของการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นผู้มีสมรรถนะ เรื่องการคิดเชิงวิพากษ์ การมีความสามารถทางดิจิตัล 
การเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น เป็นบัณฑิตที่สามารถทํางานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 มีระบบ
กลไกการวางระบบผู้สอนเริ่มต้ังแต่การวางแผนอัตรากําลังตามกรอบภาระงานของเน้ือหาสาระ
รายวิชาตามกลุ่มวิชาชีพหลัก มีการกําหนดคุณสมบัติของอัตรากําลัง และการสรรหาอาจารย์ตาม
ความเช่ียวชาญตรงตามกลุ่มวิชาชีพ มีการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของปีการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเช่ียวชาญ และการเกลี่ยภาระงานสอนให้เหมาะสมและตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า 
หากต้องการอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ทางหลักสูตรจะมีระบบและกลไก
การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร ผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
เพ่ือเสนอแก่คณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ใช้
ระบบการประเมินผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes, PLOs) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
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คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน มคอ.2 และมีกระบวนการสอบ
วัดมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีทาง วิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเอกที่ เ ก่ียวข้อง  มีความ รู้ตรงตามตําแหน่งงาน  
เช่น นักวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
  2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นหรือศึกษา
ดูงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
จัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณบํารุง
การศึกษา เพ่ือจัดซื้อวัสดุ สารเคมี ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.3.1 สถานที ่ 
ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มี

อยู่แล้ว 
หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มี
อยู่แล้ว 

หมายเหตุ 

ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3 ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

 ห้องประชุมมังกีส ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน   
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหน่ง  1 เครื่อง 
2 เครื่องช่ังทศนิยม 2 ตําแหน่ง  1 เครื่อง 
3 เครื่องเก็บตัวอย่างนํ้าแนวต้ัง 2 เครื่อง 
4 เครื่องเก็บดินตะกอน 1 เครื่อง 
5 เครื่องเก็บแพลงก์ตอน 1 เครื่อง 
6 เครื่องทํานํ้ากลั่น 1 เครื่อง 
7 ตู้แช่เก็บตัวอย่าง 2 เครื่อง 
8 เครื่องลดปริมาตร 1 ชุด 
9 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ แบบดิจิตอล 1 เครื่อง 

10 
เครื่องกวนสารละลายสนามแม่เหล็ก (Hot plate Magnetic 
Stirrer) 

6 เครื่อง 

11 ตู้ดูดควัน (Fume Hood) 1 เครื่อง 
12 ตู้ดูดความช้ืน 2 ตู้ 
13 ตู้บ่มเลี้ยงเช้ือ (Incrubator) 2 ตู้ 
14 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven) 2 ตู้ 
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ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
15 ตู้บ่มบีโอดี (BOD) 2 ตู้ 
16 เครื่องอังไอนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (Heating Water Bath) 3 เครื่อง 
17 เครื่องป๊ัมสูญญากาศ 1 เครื่อง 
18 ชุดวิเคราะห์หาค่า COD แบบ open 1 ชุด 
19 เตาย่อยอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง 
20 เครื่องวิเคราะห์หาค่า COD 1 เครื่อง 
21 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง 
22 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 2 เครื่อง 
23 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (ภาคสนาม) 3 เครื่อง 
24 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (ภาคสนาม) 1 เครื่อง 

25 
เครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้า ความเค็ม ค่าปริมาณของแข็งที่ละลาย
นํ้ารวม 

1 เครื่อง 

26 เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร 1 เครื่อง 
27 เครื่องตรวจวัดอนุภาคในบรรยากาศ 1 เครื่อง 
28 เครื่องวัดเสียง 7 เครื่อง 
29 เครื่องวัดแสง 2 เครื่อง 

 
2) อุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
1 ชุดสาธิตเซลไฟฟ้าจากแสงแดด 1 ชุด 
2 ชุดทดลองการเคล่ือนที่เชิงมุมต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
3 ชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
4 ชุดการทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุม 1 ชุด 
5 เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืน 1 เครื่อง 
6 เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เครื่อง 
7 เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม 1 เครื่อง 
8 เครื่องกําหนดคลื่นด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง 
9 ชุดวัดระดับความเข้มของเสียงระบบดิจิตอล 2 ชุด 
10 ชุดทดลองแสง 2 ชุด 
11 เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า 3 เครื่อง 
12 เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่างระดับ 2 เครื่อง 
13 เครื่องกําเนิดคลื่นไฟฟ้า 2 เครื่อง 
14 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้ 
15 หม้อแก้วดูดซบัความช้ืน 1 เครื่อง 



118 
 

 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
16 เครื่องนํานํ้าให้ปราศจากอิออน 1 เครื่อง 
17 อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
18 ตู้อบ (Hot Air Oven) ย่ีห้อ Memmert 1  เครื่อง 
19 เครื่องวัดดัชนีของแสงแบบมอืถือ 1 เครื่อง 
20 เครื่องระเหยตัวทําละลาย (Rotary evaporator) 1 เครื่อง 
21 เครื่องให้ความร้อนชนิดหลุม 1 เครื่อง 
22 เตาไฟฟ้า ย่ีห้อ IKA 5  ตัว 
23 ป๊ัมสุญญากาศ 1 เครื่อง 
24 เครื่องล้างปิเปต 1 เครื่อง 
25 หม้อแก้วสําหรบัเก็บสาร 1 ชุด 
26 เครื่องวิเคราะห์โลหะด้วยวิธีสะสมทีข่ั้วไฟฟ้า 1 เครื่อง 

27 
เครื่องวัดปริมาณสารด้วยวิธีไตเตรทอย่างอัตโนมัติ ย่ีห้อ 
Metrohm 

1 เครื่อง 

28 เครื่องทําให้แห้งที่จุดเยือกแข็ง 1 เครื่อง 
29 เครื่องวัดความขุ่นของนํ้า ย่ีห้อ HACH 2 เครื่อง 
30 ตู้ควัน 6 เครื่อง 
31 เครื่องวัดดัชนีหักเหของแสง 1 เครื่อง 
32 เครื่องวิเคราะห์จุดหลอมเหลวของสาร ย่ีห้อ Buchi 2 เครื่อง 
33 เครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงโพลาไรซ ์ 1 เครื่อง 
34 เครื่องกวนสารละลาย ย่ีห้อ MONO 20 เครื่อง 
35 ป๊ัมสุญญากาศ ย่ีห้อ DIVAC 3 เครื่อง 

36 
เครื่องป่ันตกตะกอนต้ังโต๊ะ (Centrifruge) ย่ีห้อ MSE Mistral 
1000 

1 เครื่อง 

37 เครื่องแยกสารและวิเคราะห์สาร (GC) model 3600cx Varian 1 เครื่อง 
38 เตาไฟฟ้า 4 ตัว 
39 เตาไฟฟ้ามีฉนวนหุ้ม 9 ตัว 
40 เครื่องวัดการนําไฟฟ้า 1 เครื่อง 
41 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ย่ีห้อ พรีซช่ัิน รุ่น M815 1 ตู้ 
42 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น Libra S32 1 เครื่อง 
43 โพแทนซิโอมิเตอร์ ย่ีห้อ Hach 1 เครื่อง 
44 เครื่องกลั่นโปรตีนอัตโนมัติ รุ่น Velp 30 ย่ีห้อ Gerhardt 1 เครื่อง 
45 เครื่องทํานํ้าเย็นหมุนเวียน 1 เครื่อง 
46 เตาเผาอุณหภูมิสูง ย่ีห้อ Carbolite 1 เครื่อง 
47 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ย่ีห้อ Sartorius 1 เครื่อง 
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ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
48 เครื่องย่อยโปรตีนไนโตรเจน รุ่น KB 405 ย่ีห้อ Gerhrdt 1 เครื่อง 
49 เครื่องกําจัดไอกรด ย่ีห้อ Gerhardt 1 เครื่อง 
50 ชุดสกัดสารในลักษณะของแข็ง ย่ีห้อ Alltech 1 ชุด 

51 
เครื่องวัดปริมาณสาร (Spectroquant Pharo 100) ย่ีห้อ 
Merck 

1 เครื่อง 

52 เครื่องย่อยตัวอย่าง (Spectroquant TR 42) ย่ีห้อ Merck 1 เครื่อง 
53 เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (Spectro SC) 1 เครื่อง 
54 หม้อแก้วดูดซบัความช้ืน 1 ตัว 
55 หม้อเลี้ยงเช้ือแบบไร้อากาศ 1 ตัว 
56 ตู้อบเครื่องมือ  Memmert 1 ตัว 
57 โพลธบาท  Boecell 1 ตัว 
58 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  incucell 1 ตัว 
59 ตู้ควบคุมแสงและความช้ืน  รุน่  MLR-350H 1 ตัว 
60 Anaerobic  ย่ีห้อ  GAST 1 ตัว 
61 เครื่องอุ่นสไลต์ 1 เครื่อง 
62 หม้อสูญญากาศสําหรับหลอมฟานราฟิน 1 เครื่อง 
63 Somatic Hybridizer 1 เครื่อง 
64 ชุดศึกษาสรีรวิทยาสัตว์ 2 ชุด 
65 โถแก้วดูดความช้ืน 2 ตัว 
66 Hot air oven Model 600 2 ตัว 
67 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  Binder 4 ตัว 
68 เครื่องสับใบมดีของเครื่องตัดช้ินเน้ือเย่ือ 1 เครื่อง 
69 Benchtop Fermenter 1  ตัว 
70 ตู้อบความร้อน 1 ตัว 
71 Anarobic Jar 2 ตัว 
72 โถเลี้ยงเช้ือแบบไร้อากาศ 1 โถ 
73 ไมโครปิเปต 1 ชุด 
74 เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (Spectro SC) 1 เครื่อง 
75 เครื่องกลั่นนํ้า 1 เครื่อง 
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3) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  

 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 2 เครื่อง 
2 เครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 
3 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 
4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ส ี 1 เครื่อง 
5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา 2 เครื่อง 
6 เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 
7 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 2 เครื่อง 
8 ชุดเคร่ืองเสียง 3 ชุด 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งคน้คว้าทางวิชาการ    

     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก http://aritic.yru.ac.th/ 

6.3.3.1 เอกสารและตํารา  
1) หนังสือ 
 (1) ภาษาไทย จํานวน 1,915 ช่ือเรือง 
 (2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 82 ช่ือเรื่อง 
 รวม 1,997 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 (1) ภาษาไทย จํานวน 82 ช่ือเรื่อง 
 (2) ภาษาอังกฤษ จํานวน - ช่ือเรื่อง 
 รวม 82 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยสาร 
 (1) ภาษาไทย จํานวน 217 ช่ือเรื่อง 
 (2) ภาษาอังกฤษ จํานวน - ช่ือเรื่อง 
 รวม 217 ชื่อเรื่อง 

 
6.3.3.2 ฐานข้อมูลสําเร็จรูป  

  ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังน้ี 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
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      1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังน้ี 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมูลปี 
1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง 
(Cited Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขา
สังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชีย
ศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลต้ังแต่
ปี 2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่
ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจํานวน 13 ฐานข้อมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดําเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง เช่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science เป็นต้น ทั้งน้ี
ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (Net Library) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ช่ือเร่ือง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังน้ี Applied Science and Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information 
Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological and Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังน้ี  
  3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา  
และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
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  3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
  
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
น้ันอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
 
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอน เป็นประจําทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรท่ีใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1 . จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร สื่ อ แ ล ะ
ช่องทางการเ รียนรู้  เ พ่ือ
ส นั บส นุ นก า รศึ ก ษ า ใ น
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห้มี ห้ อ ง เ รี ยนที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การทํากิจกรรมใน
ห้องเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึ กษ า  ค้ นค ว้ า  หาคว าม รู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้

1. ผลสํารวจความพร้อมของสื่อ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ จํ า เ ป็ น ป ร ะ จํ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ตํารา สื่อ
ดิจิทัล 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใ ห้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูท้ี่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
ใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์

ประเมินดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่
มีผลการบรรลุเป้าหม้าย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ี
รวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของ 
กลยุทธ์การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนดําเนินการ ดังน้ี 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จํานวน 2 ครั้ง 
คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรสังเกต
การสอนของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม ่
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวข้อง
ทางการศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใชบ้ณัฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร  
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
 4.3 ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน  
5 ปี 
 1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ.7) 
 2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ที่ 2361/2563  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศึกษาความจาํเป็นและพัฒนา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ที่ 4323/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค 
 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลกัสูตร  
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ที่ 2 /2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เร่ือง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การกําหนดรหสัวิชา 
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เพ่ิมแหล่งอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจาก
สําเร็จการศึกษา 

เพ่ิมอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังจากสําเร็จการศึกษาทางด้าน 
องค์การระหว่างประเทศ และการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว NGO 

2 เพ่ิมกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้า 

เพ่ิมเติมกลยุทธ์ทางด้านจัดอบรม
ทางด้านการใช้ภาษาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ 2.4  

3 จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรมีจํานวน
มาก เสนอให้รายวิชาที่อยู่ในพรบ.วิชาชีพไม่
จําเป็นต้องเปิดทั้งหมด ให้เน้นรายวิชาที่
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ และเป็นอัตลักษณ์
ของหลักสูตร บางรายวิชาสามารถจัดเป็นการ
อบรมพิเศษให้กับนักศึกษาได้และทางหลักสตูร
เลือกใช้ พรบ. หรือวิชาชีพใด 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหม่
โดยพิจารณารายวิชาที่สามารถ
รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยจากเดิม 
หน่วยกิตรวม 146 หน่วยกิต และได้
ปรับลดเหลือ 126 หน่วยกิต โดย
คงเหลือเฉพาะรายวิชาที่มีความ
สอดคล้องกับเน้ือหาในหลักสูตรที่
แ สดง ใ ห้ เ ห็ นถึ ง อั ตลั กษณ์ ของ
หลักสูตร และตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือให้นักศึกษาที่จบออกไป
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ 
และใบผู้ ควบคุมมลพิษไ ด้  ทาง
หลักสูตรเลือกใช้วิชาชีพของสภา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
เน่ืองจากตามพระราชกฤษฎีกาใน
ก า ร กํ า ห น ด ส า ข า วิ ช า ชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
พ.ศ. 2563 โดยกําหนดสาขาวิชา
อนามัยสิ่ งแวดล้อมเ ป็นวิชาชีพ
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

4 เป็นหลักสูตรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบ
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมที่คล้ายเคียง
กันกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นโอกาสที่ดี
ที่สามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันได้ 

ทางหลักสูตรมีการวางแผนร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน
เมื่อได้จัดการเรียนการสอน แล้ว 
เน่ืองจากทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
เ อ ง  ไ ด้ มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
มหาวิทยาลัยทางอินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย อยู่หลาย ๆ แห่ง  

5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรจะมีมากกว่า
สายวิทย์-คณิต เช่นถ้าสามารถรับ ศิลป์
คํานวณ หรือนักศึกษาที่จบจาก ปวช. บาง
สาขาวิชาได้ทางหลักสูตรควรรับพิจารณา
เพ่ิมเติมได้ 

ทางหลักสูตรได้พิจารณาเพ่ิมเติม
โดยเพ่ิมรายละเอียดคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเพ่ิมเติมศิลป์คํานวณ แต่
ไม่ รับที่ จบจาก  ปวช .  และให้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

6 รายวิชาในหมวดรายวิชาพ้ืนฐาน เช่น ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา ควรจะเป็นรายวิชาที่เรียน
พ้ืนฐานกับสาขาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย ไม่ควร
ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นรายวิชาทางอนามัย
สิ่งแวดล้อมเทา่น้ัน เช่น คณติศาสตร์สําหรับ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เคมทีั่วไปสําหรับอนามัย
สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์พ้ืนฐานสําหรับอนามัย
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ทางหลักสูตรไม่ได้ปรับปรุงช่ือวิชา
ตามท่ีได้เสนอแนะโดยยังคงเดิมช่ือ
วิชาดังกล่าวเป็น คณิตศาสตร์
สําหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม เคมี
ทั่วไปสําหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ฟิสิกส์พ้ืนฐานสําหรับอนามัย
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

7 การตรวจสอบคําผิดทั้งเอกสาร และการเว้น
วรรค 

ตรวจสอบคําผิดและรูปแบบการ
พิมพ์ทั้งเล่ม 

8 รายวิชานิเวศวิทยาการเพาะเล้ียงชายฝั่งมี รายวิชานิเวศวิทยาการเพาะเล้ียง
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

ความเช่ือมโยงอย่างไรกับหลักสูตร ชายฝั่ง เป็นรายวิชาเลือกที่นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้เพ่ือเป็นวิชา
เลือกเสรีโดยรายวิชาน้ีจะเก่ียวโยง
ถึ ง บ ริ บ ท พ้ื น ที่  ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่ งแวดล้อม เ น่ืองด้วยพ้ืนที่ของ
จังหวัดยะลาและปัตตานีมีแม่ นํ้า
ปัตตานีไหลผ่าน และออกสู่ชายฝั่ง
อ่าวไทยที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งการ
เพาะเล้ียงชายฝั่งกรณีในบริบทของ
พ้ืนที่ น้ัน เป็นกรณีศึกษาถึงสภาพ
ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น ม ล พิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรื อ ไม่  เ พ่ื อ ใ ห้ ก าร
เพาะเลี้ยงชายฝั่งน้ันเกิดความย่ังยืน
ต่อไป 

9 พิจารณาช่ือวิชาภาษาอังกฤษบางรายวิชาให้
สอดคล้องกับช่ือวิชาภาษาไทย 

ดําเนินการตรวสอบและแก้ไขทั้งเล่ม

10 พิจารณาตัดผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

ดําเนินการตัดรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา คือ รายวิชา
ครูของแผ่นดิน, วิถีไทย วิถีถิ่น และ
รายวิชาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ที่ไม่
เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

11 ปรับคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความซ้ําซ้อนกับการ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ดังน้ันให้
พิจารณาทบทวนใหม่ และควรเพ่ิมให้นักศกึษา
สามารถอ่านแบบได้  

ได้ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่โดย
เพ่ิมรายละเอียด เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิศวกรรม หลักการ
เ ขี ยนแบบและ อ่ านแบบ  การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณีย์ บุญขาว 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า อน า มั ย
สิ่งแวดล้อมที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีความเด่นอย่างไร 

ได้กําหนดอัตลักษณ์ หรือจุดเด่น
ของหลักสูตร คือ นักศึกษาที่จบ
ออกไปเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
มีความรู้ความเข้าใจทางด้านอนามัย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ ต้ สั ง ค มพหุ
วัฒนธรรม  และสามารถ นํา ไป 
จัดการแก้ไขปัญหา และถ่ายทอดได้ 

2 Learning outcome ของนักศึกษาสาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มีลักษณะอย่างไร 

ได้กําหนด Learning outcome 
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า อ น า มั ย
สิ่ ง แ วดล้ อมจากมหา วิทยาลั ย
ราชภัฏยะลาไว้ โดย บัณฑิตที่ได้
เ ป็น นักอนามั ยสิ่ ง แวดล้ อมที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถทํางาน
เป็นทีม สามารถบูรณาการความรู้
แ บ บ ส ห ส า ข า วิ ช า ไ ด้   มี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใ ช้ ในการ
แก้ปัญหาอนามัยสิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น ไ ด้  และมีทักษะวิชาชีพ
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการได้   

3 จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรมีจํานวน
มาก โดยรายวิชาของหลักสูตรที่ เรียนทาง
สาธารณสุขมีมากเกินไป ควรปรับให้เรียน
เฉพาะรายวิชาที่มีความจําเป็น และเก่ียวข้อง
สําคัญกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน 

ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหม่
โดยพิจารณารายวิชาที่สามารถ
รวมอยู่ในกลุ่มดียวกันก็จัดทํารวม
เป็นกลุ่มเดียวกัน  และคงเหลือ
เฉพาะรายวิชาที่มีความสอดคล้อง
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

โดยเสนอให้ทางหลักสูตรรวมรายวิชาที่
สามารถรวมกันได้ และทางหลักสูตรควรจะ
เลือกวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึงไม่ควรที่จะรวมท้ัง
สองวิชาชีพ เพราะจะทําให้จํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรมากเกินไปและไม่ตอบ
ความเป็นอัตลักษณ์ของสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

กับเน้ือหาในหลักสูตรที่แสดงให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร และตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทางหลักสูตร
เลือกใช้วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโล ยี  เพราะอนามัย
สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาชีพควบคุม
ตามพระราชกฤษฎีกาในการกําหนด
สาขา วิชา ชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. 2563 โดย
กําหนดสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เ ป็ น วิ ช า ชีพ วิทย าศ าสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีควบคุม ของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 คําอธิบายรายวิชาของรายวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความซ้ําซ้อนกับการ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ดังน้ันให้
พิจารณาทบทวนใหม่ และควรเพ่ิมให้นักศกึษา
สามารถอ่านแบบได้  

ได้ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่โดย
เพ่ิมรายละเอียด เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิศวกรรม หลักการ
เ ขี ยนแบบและ อ่ านแบบ  การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

5 รายวิชาวิจัยควรมีเรียนระเบียบวิธีวิจัยก่อน
การทําวิจัย 

ได้เพ่ิมเติมรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
ก่อนการเรียนรายวิชาการวิจัย
สําหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม 

6 พิจารณารายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาเพ่ือ
ปรับลดหน่วยกิต 

ปรับลดหน่วยกิตรวมโดยเปล่ียน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเป็น
รูปแบบของการจัดอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา
ให้ครบจํานวนจํานวนชัวโมง 
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 3. นางสาวมารีนี โด 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า อน า มั ย
สิ่งแวดล้อมที่จบจากราชภัฏยะลา มีความเด่น
อย่างไร 

ได้กําหนดอัตลักษณ์ หรือจุดเด่น
ของหลักสูตร คือ นักศึกษาที่จบ
ออกไปเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
มีความรู้ความเข้าใจทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมภายใต้พหุวัฒนธรรม 

2 หน้าที่ 2 ข้อที่ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสําเร็จการศึกษา กรณีโรงพยาบาลศูนย์/
จังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
จังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้อยู่
ภายใต้กรมอนามัยและยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เช่น องค์การมหาชน เป็นต้น ที่เป็นแหล่งงาน
ให้กับนักศึกษาได้ 

ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดย
โรงพยาบาลศูนย์/จังหวัด  และ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
จังหวัด เป็นหัวข้อย่อยที่อยู่ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข  และทาง
หลักสูตรได้เพ่ิมแหล่งงานเพ่ิมเติมที่
เป็นองค์การมหาชน และแหล่งงาน
อ่ืน ในข้อ 8 

3 ข้อเสนอควรมีรายวิชาการจัดการเหตุรําคาญ
และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการ
ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม GIS 

ทางหลักสูตรไ ด้ เ พ่ิมรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพบังคับ ส่วนการใช้
ระบบภูมิสารสนเทศรายละเอียด
เ น้ื อ ห า จ ะ อ ยู่ ใ น ร า ย วิ ช า ก า ร
ประยุกต์ใ ช้คอมพิวเตอร์ ในงาน
อนามั ย สิ่ ง แ วดล้ อ ม  และทา ง
หลักสูตรจะจัดเป็นการอบรมพิเศษ
เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา 

4 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรมี
การสอบเทียบให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน 
และเพียงพอ 

ห ลั ก สู ต ร จั ด ทํ า แ ผ น เ พ่ื อ
เตรียมพร้อมงบประมาณในการสอบ
เทียบเครื่องที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน และถูกต้อง
ตามหลักมาตรฐาน 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

5 เห็นด้วยที่จะให้มีหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เพราะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและในบริบท
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 12 
ยะลา ซึ่งครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ยังไม่มีสถาบันใดเปิดหลักสูตรทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง 

- 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 พิจารณาปรับลดจํานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตร  

ปรับลดจํานวนหน่วยกิจจาก 146 
หน่วยกิต เหลือ 126 หน่วยกิต โดย
ก า ร ร วม ร า ย วิ ช าที่ อ ยู่ ใ น กลุ่ ม
เ ดี ย ว กัน  และคง เหลื อ เ ฉพาะ
รายวิชาที่มีความสอดคล้องกับ
เน้ือหาในหลักสูตรที่แสดงให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร และตรง
ต ามม าต ร ฐ าน วิ ช า ชี พ เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาท่ีจบออกไปสามารถสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ และใบผู้ควบคุม
มลพิษได้  

2 อัตลักษณ์คลังปัญญาชายแดนใต้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมล้อมคืออะไร  

ร า ย วิ ช า ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง
หลักสูตร 3 รายวิชา สุขาภิบาล
อาหาร, การบริหารและการจัดการ
อนามัยสิ่ งแวดล้อมชุมชนอย่าง
ย่ังยืน และสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ มีเน้ือหารายวิชาที่เช่ือมโยง
กับ ภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ในสั ง คม
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

พหุวัฒนธรรม  

3 เง่ือนไขการรับเข้าศึกษาที่ว่ารับนักศึกษา
ต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ควร
มีการสร้างมาตรฐานข้อสอบภาษาไทยเพ่ือวัด
ระดับภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ 

หลักสูตรรับทราบแต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ระเบียบการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4 กรณีมีสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น สถานการณ์ 
COVID19 ใหท้างหลักสูตรจดัเตรียมแผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ระบุการจัดการ/วางแผนเพ่ิมเติม
กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการ
ฝึกสหกิจศกึษา 

5 ในรายวิชาการวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พิ จ า รณา ให้ เ กิ ดก า รทํ า ง าน ร่ วม กัน กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในท้องถิ่น หรือชุมชน 
เพ่ือสร้างเครือข่ายของการวิจัยร่วมกัน 

ในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทางหลักสูตรได้ตระหนักและ
ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่ายในการทําวิจัย และการ
ทํ า ง านร่ วม กัน กับห น่วยงาน ท่ี
เก่ียวข้องในท้องถิ่น หรือชุมชน 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์  

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เห็นด้วยที่จะให้มีหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพราะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นความ
ต้องการของพ้ืนที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- 

2 ประเด็นรายวิชาในส่วนของรายวิชาเลือกมี
ร า ย วิ ช ามาก เ กิ น ไปควร เ ลื อ กที่ มี ค ว าม
สอดคล้อง จําเป็น และตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพในการจัดหมวดรายวิชา 

ปรับปรุงหมวดรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี ที่รายวิชามีมากซึ่งเป็น
รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
เลือก และปรับปรุงรายวิชาที่มีมาก
ให้คงเหลือเฉพาะรายวิชาที่มีความ
สอดคล้องกับเน้ือหาในหลักสูตรที่
แ สด ง ให้ เ ห็ นถึ ง อั ตลั กษณ์ ข อ ง
หลักสูตร และตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือให้นักศึกษาที่จบออกไป
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ 

3 การตรวจสอบคําผิดและรูปแบบทั้งเอกสาร ตรวจสอบคําผิดและรูปแบบการ
พิมพ์ทั้งเล่ม 

4 อั ตลั กษณ์ ขอ งนั ก อนามั ย สิ่ ง แ วดล้ อมที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความแตกต่างกับที่
อ่ืนอย่างไร 

ได้ระบุไว้ในคุณลักษณะบัณฑิตไว้ว่า
เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ทํางานในบริบทพหุวัฒนธรรมได้ 

 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี ผลประเสริฐ  

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การตรวจสอบคําผิดและรูปแบบทั้งเอกสาร ตรวจสอบคําผิดและรูปแบบการ

พิมพ์ทั้งเล่ม 
2 ตรวจ Learning outcome ให้ถูกต้องและมี

ความสอดคล้องเหมาะสม 
ได้ตรวจสอบและปรับปรุงการเขียน 
Learning outcome ให้ถูกต้องและ
มีความสอดคล้องเหมาะสมในทุก
รายวิชา 

3 เห็นด้วยที่จะให้มีหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เพราะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ 

- 

4 ประเด็นรายวิชาในส่วนของรายวิชาในหมวด
รายวิชาพ้ืนฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ควร
จะเป็นรายวิชาที่เรียนพ้ืนฐานกับสาขาอ่ืน ๆ 
ในมหาวิทยาลัย ไม่ควรระบุเฉพาะเจาะจงว่า
เป็นรายวิชาทางอนามัยสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน 
เช่น คณิตศาสตร์สําหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เคมีทั่วไปสําหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์
พ้ืนฐานสําหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ทางหลักสูตรไม่ได้ปรับปรุงช่ือวิชา
ตามที่ได้เสนอแนะโดยยังคงเดิมช่ือ
วิชาดังกล่าวเป็น คณิตศาสตร์สําหรับ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5 ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาระหว่างภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องกัน 

ไ ด้ตรวจสอบคําอ ธิบายรายวิชา
ระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ให้มีความสอดคล้องกัน ในทุกหมวด 
และทุกรายวิชา  

6 หลักสูตรน้ียึดหลักมาตรฐานวิชาชีพใด หลักสูตรวิชาชีพน้ีได้ยึดตามสภาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรมีการออกแบบหลักสูตรให้ชัดเจน หา
จุดเด่นให้เจอว่าทําไมจะต้องมาเรียนที่ น่ี มี
อะไรโดดเด่นกว่าที่อ่ืน  

กํ าหนดรายวิชา อัตลักษณ์  และ
วัตถุประสงค์เพ่ิมเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
จุดเด่นของหลักสูตร 

2 ทําอย่างไรให้เกิดการบูรณาการ และสามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาของพ้ืนที่ ความท้าทายของ
พ้ืนที่ คือ ปัญหาด้านสังคม  สังคมแบบพหุ
วัฒนธรรม ทําให้มีความน่าสนใจที่จะพัฒนานัก
อนามัยสิ่ งแวดล้อมที่มีความพร้อมในการ
ทํางานเพ่ือตอบโจทย์ของพ้ืนที่ 

กําหนดรายวิชาอัตลักษณ์ที่สามารถ
ตอบโจทย์พหุวัฒนธรรมได้  

3 สามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อมทํางานในประเทศ
เพ่ือนบ้านเพราะมีความสามารถด้านภาษา
มาลายู และมีความเป็นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ 

มี ร า ย วิ ช าภ าษามลายู  ซึ่ ง เ ป็ น
อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

4 การเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ประเมินได้อย่างไร 

ป รั บ ป รุ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  โ ด ย
ช้ีให้เห็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

5 การออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ 
เ ช่น เรียนในสถานประกอบการ เรียนใน
มหาวิทยาลัย เรียนที่บ้าน และมีการสหกิจ
ศึกษา 

กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน  ในกล ยุท ธ์ของการพัฒนา
บัณฑิตด้านการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย 

6 เพ่ิมการสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ต้ังแต่ปี 3 ในการค้นหาโจทย์วิจัยและความ
สนใจเฉพาะด้าน และกลับมาเรียนรู้วิชาเรียน
ในมหาวิทยาลัย เ พ่ือเ ป็นฐานในการออก
สหกิจศึกษาในปี 4 

กําหนดรายวิชาในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ WIL เพ่ือให้
นักศึกษาที่ลงชุมชนเกิดการรียนรู้ได้
โจทย์วิจัยเฉพาะในพ้ืนที่  

7 การออกแบบหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มี
ความน่าสนใจ อนามัยสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่
ต้องมาเรียนที่ราชภัฏยะลาเท่าน้ัน เพราะที่จริง
แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความท้าทาย มีความหลากหลายของพหุ
วัฒนธรรม ควรนําปัจจัยเชิงสังคมวัฒนธรรมมา
เก่ียวข้อง 

กําหนดวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่
แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 3 
วิชา คือรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร, 
การบริหารและการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน และ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

8 ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นระดับ
โลก คือโรคอุบัติซ้ํา ดังน้ันควรเพ่ิมวิชาหรือเพ่ิม
รายละเอียดรายวิชาเก่ียวกับโรคติดต่อ 

มีรายวิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ใน
หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
9 มองความเช่ือมโยงทุกหมวดและคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา เพ่ือให้มีความโดดเด่นและ
มีความน่าสนใจ บางประเด็นมีความซ้ําซ้อนกัน 
เช่น การเรียนรู้ คุณลักษณะพิเศษ ความเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น 
โ ดยสามารถ เ รี ย ง ร้ อยจากปรั ชญาของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ 

ปรับปรุงทุกหมวดให้มีความเช่ือมโยง
กัน 

10 ควรพิจารณาความเช่ือมโยงคําอธิบายรายวิชา
ให้ดูว่าเข้ากับมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม
หรือไม่ 

ป รั บ ป รุ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม
รับผิดชอบ และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ
ทุกรายวิชา 

11 วิชาสหกิจเป็นวิชาที่มีความโดดแด่นแต่การ
กระจายความรับผิดชอบในหลักสูตรมีน้อย 
ควรมีการเพ่ิมมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่ 

ปรับปรับปรุงการกระจายความ
รับผิดชอบ และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้รายวิชาสหกิจศึกษา 

12 การตรวจสอบคําผิดและรูปแบบทั้งเอกสาร ตรวจสอบคําผิดและรูปแบบการ
พิมพ์ทั้งเล่ม 

 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี หม่ืนห่อ 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เห็นด้วยที่จะให้มีหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เพราะเป็น

หลักสูตรที่น่าสนใจและมีความต้องการของประเทศเป็นโอกาสดี
มากที่ จะทํ า เพราะในภาคใ ต้ทั้ งตอนบนตอนล่าง  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีจุดเด่นเรื่องที่ต้ัง เรื่องภาษามาลายู 
และปัญหาอ่ืนๆ เช่น ด้านสังคม หมอกควัน ชายแดน สุขภาพ 
เป็นต้น 

- 

2 ประเด็นรายวิชามีเยอะมาก ควรแบ่งเวลาให้อาจารย์ได้ทําวิจัย
ได้พัฒนาตัวเอง อย่าให้ภาระการสอนมากเกินไป สร้างความ
โดดเด่นให้กับอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความโดดเด่นใน
พ้ืนที่ชายแดนใต้ 

- 

3 เพ่ิมเติมแหล่งอาชีพ ที่จบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้ เช่น 
สํานักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคส่วนภูมิภาค สํานักอนามัย เป็นต้น 

ปรับปรุงข้อ 8 โดยเพ่ิม
สถนประกอบการที่
สามารถประกอบอาชีพ
ได้เมื่อจบการศึกษาไป
แล้ว 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
4 เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนแบบ  

Active Learning, Problem Learning 
เพ่ิมการจัดการจัดการ
เ รี ย นก า รสอนแบบ 
Active Learning, 
Problem Learning 
ในตาราง  แผนพัฒนา
ปรับปรุง หน้า 13 

5 การตรวจสอบคําผิดและรูปแบบทั้งเอกสาร ตรวจสอบคําผิดและ
รูปแบบการพิมพ์ทั้งเล่ม
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที ่10/2563 เม่ือวันที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรัชญาของหลักสูตรยาวเกินไป ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 
2 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา ไม่ควร

ระบุแผนการเรียน ควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้า
ศึกษาได้ทุกแผนการเรียน 

คุณสมบัติของผู้ เข้ าศึกษาจําเป็นต้องเป็น
ผู้ สํ า เ ร็ จการศึกษา ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า , 
เ น่ืองจากผู้ เข้ าศึกษาจําเ ป็นต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา)  

3 วิชาวิทยาการระบาดและการป้องกัน
ควบคุมโรค คําอธิบายรายวิชาเยอะ
เกินไป 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

4 วิชาระเ บียบวิ ธี วิจัยทางอนามัย
สิ่ งแวดล้อมกับวิชาการวิจัยทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อมควรรวมเป็น 1 
รายวิชา 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

5 วิชาระบบมาตรฐานส่ิงแวดล้อมควร
ปรับหน่วยกิตให้มีช่ัวโมงปฏิบัติ 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

6 ควรจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ของสถานประกอบการเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการ และนําข้อเสนอแนะ
ของสถานประกอบการมาปรับปรุง
แก้ไข 

หลักสูตรฯ จะดําเนินการปฏิบัติภายหลังเมื่อมี
การเปิดรับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

7 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการใน
สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง
น้อยไปหรือไม่ ควรระบุว่าอย่างน้อย 
2 ครั้ง 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

8 รายงานผลการศึกษาความต้องการ
จํ า เ ป็ น แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร พั ฒ น า

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตร บทที่ 5 ควรระบุว่า ข้อมูล
ที่ได้มาจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างไร 

9 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเขียนกว้าง
เกินไป 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

10 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อที่ 4 
ข้อความ “ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม
ในบ ริบทของ พ้ืนที่ ส าม จั งห วัด
ชายแดนภาคใต้” ควรตัดคําว่า “ใน
บริบทของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” เน่ืองจากพหุวัฒนธรรม
ไม่ได้มีเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

11 ปรับการเขียนความคาดหวังผลลัพธ์
การเรียนรู้ วิเคราะห์แผนการเรียนที่
ให้นักศึกษาเรียนแต่ละปีว่าแต่ละปี
แล้วนักศึกษาจะได้อะไรบ้างและในปี
น้ันจะเกิดคุณลักษณะอะไร โดย
จะต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

12 ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมเขียนกว้างเกินไป ควรระบุ
ให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดคุณธรรม 
จริยธรรมอะไรบ้าง และสามารถจะ
แก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ทางคุณธรรม จริยธรรมได้ 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ใช้ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ต้องครอบคลุม 5 ประเด็น คือ (1) 
การประยุกต์ใช้ความรู้ (2) สามารถ
วิเคราะห์ (3) สามารถประเมินได้ (4) 
การสร้างสรรค์ (5) การแก้ไขปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ใช้ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

14 ปรับปรุงการเขียนหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

15 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ ข้อ ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนให้แยกหัวข้อเป็น 5.1 
หลักสูตร 5.2 การเรียนการสอน 5.3 
การประเมินผู้เรียน 

เรียบร้อยแล้ว 

16 ควรจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Module เน่ืองจากหลักสูตรเน้น
จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 

ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

17 ค ว ร จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และแยก
วิชาเอกเป็น 3 สาขาวิชา คือ 
ส า ข า วิ ช า ส า ธ า ร ณ สุ ข ชุ ม ช น 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

สําหรับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีข้อจํากัด
เก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่ตรงตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน ดังน้ันจึงจัดทําหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แยกวิชาเอกได้เพียง 
2 สาขาวิชา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม

ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 หรือไม่ 

หลักสูตรดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของสภา วิชาการ  ในคราวประ ชุมครั้ งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แล้ว 

2 เหตุใดจึงไม่พัฒนาเป็นสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนหรืออาชีวอนามัย 
เ น่ื อ ง จ า ก ส า ข า วิ ช า อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันไม่มีผู้สนใจเรียน 

สําหรับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีข้อจํากัด
เก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่ตรงตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน ดังน้ันทางหลักสูตรจึงได้
พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา คือ 
แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
126 หน่วยกิตเยอะเกินไป ควรปรับ
ลดเป็น 120 หน่วยกิต กรณีองค์กร
วิชาชีพกําหนดให้เป็น 126 หน่วยกิต 
ให้แนบระเบียบหรือประกาศของ
องค์กรวิชาชีพเ พ่ือประกอบการ
พิจารณา 

โครงส ร้างหลักสูตรสอดคล้อง กับ  (ร่ าง ) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้
กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นกลุ่มสาขาหน่ึงใน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรต้องมี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวด
วิชา คือ  
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ (กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ
และกลุ่มวิชาชีพ) จํานวนหน่วยกิตรวมไม่  
น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตรวม  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4 คุณสม บั ติ ขอ งผู้ เ ข้ า ศึ กษาควร
เ พ่ิ ม เ ติ ม รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

คุณสมบัติของผู้ เข้ าศึกษาจําเป็นต้องเป็น
ผู้ สํ า เ ร็ จการศึกษา ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า , 

เ น่ืองจากผู้ เข้ าศึกษาจําเ ป็นต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) 

5 วิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบชื่อ
วิชาให้ตรงกันทุกที่ และในคําอธิบาย
รายวิชามีเน้ือหาของการบรรยาย จึง
ควรปรับหน่วยกิตเ ป็น  3(2-2-5) 
หรือ 3(1-4-4) 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา โดยปรับ
หน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) 

6 ทบทวนคําอธิบายรายวิชาพลังงาน
และสุขภาพ เ น่ืองจากมีเน้ือหาที่
เก่ียวกับสุขภาพน้อยมาก 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา ดังแสดงใน
คําอธิบายรายวิชาพลังงานและสุขภาพ 

7 หมวดที่ 3 ข้อ 5.3 ช่วงเวลาในการ
ทําวิจัย หลักสูตรระบุภาคการศึกษา
ที่ 1-2 ของช้ันปีที่ 3 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับแผนการศึกษา 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา โดยกําหนด
ช่วงเวลาในการทําวิจัย คือ ภาคการศึกษาที่ 2 
ของช้ันปีที่ 3 

8 หมวดที่ 3 ข้อ 5.5 ช่ือวิชาการวิจัย
ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม แก้ไขเป็น
วิชา ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา 

9 ต า ร า ง แ ส ด ง ข้ อ สั ง เ ก ต ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในการวิพากษ์
หลักสูตรของผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.
ลักษณีย์ บุญขาว ข้อเสนอแนะข้อที่ 
5 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขไม่
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ผลการเรียนรู้ 5 ด้านทางด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
มีหัวข้อทางด้านการสื่อสาร 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ใช้ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยด้านที่ 5 ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 

1. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้า และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
2. สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล และ
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือจํากัดผลลัพธ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้
ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึง
ข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
ทางออนไลน์  
4. สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิต
ทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมี เ ดียได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
5. สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายทํางาน
ร่ ว ม กั บผู้ อ่ื น แบบออน ไ ล น์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2 พิจารณาเพ่ิมรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาฝึก
ป ระสบกา รณ์ วิ ช า ชีพ เ พ่ื อ เ ป็ น
ทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาท่ี
ไม่สามารถออกฝึกสหกิจศึกษาได้ 

ทางหลักสูตรฯได้พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์ วิชา ชีพและรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมเพ่ือเป็นทางเลือก
เพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาที่ ไม่สามารถออก
ฝึกสหกิจศึกษาได้ 

3 พิจารณาปรับเง่ือนไขของการเรียน
ในบา ง ร าย วิ ช าที่ กํ า หนด ไ ว้ ใ น
ประเด็นของการเรียนในรายวิชาที่
ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม

ทางหลักสูตรฯพิจารณาปรับเง่ือนไขของการ
เรียนในบางรายวิชาตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานควร

ควบรวมราย วิชาบรรยายและ
รายวิชาปฏิบัติการ เพ่ือลดจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรใ ห้
น้อยลง 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา โดยรวม
รายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการใน
หมวด วิ ช า เ ฉพ า ะ  พ้ื น ฐ าน วิ ช า ชีพท า ง
สาธารณสุข 3 รายวิชา ได้แก่ 

1. รายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
2. รายวิชาเคมีทั่วไป 
3. รายวิชาชีววิทยา 

2 แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยให้ปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เ รื่ อ ง  แนวป ฏิ บั ติ ใ นก า ร เ ขี ย น
คําอธิบายรายวิชา โดยเฉพาะข้อ 3 
ความ ว่า  “การ เขี ยนคํ าอ ธิบาย
ราย วิชาที่ เ ป็นภาษา อั งกฤษใน
รูปแบบของวลี ให้ขึ้นต้นอักษรแรก
ของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น
ช่ือเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนระหว่างวลีที่มีเน้ือหาเดียวกัน
หรือสัมพันธ์กัน ในกลุ่มเน้ือหาเดียว
หันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) โดย
ไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
เ น่ืองจากเป็นนามวลี  ไม่ ไ ด้ เ ป็ฯ
ประโยค” 

ดํ า เ นินการปรั บแ ก้ตาม คําแนะ นํ า  โดย
ตรวจสอบและแก้ ไขการเขียนคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 

3 เพ่ิมภาคผนวกแสดงข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการทุก
คราวประชุมที่เสนอหลักสูตรต่อที่
ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา ดังแสดงใน
ภาคผนวก ฌ และ ญ 
 

4 เพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับ หลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา ดังแสดงใน
คําอธิบายรายวิชา 34122213 การจัดการ  
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
Principle: PPP) ในคําอธิบาย
รายวิชาของรายวิชา  34122213 
ก า ร จั ด ก า ร นํ้ า เ สี ย สํ า ห รั บ
ผู้ปฏิ บั ติงานประจําระบบบําบัด
มลพิษนํ้า 

นํ้าเสียสําหรับผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด
มลพิษนํ้า 
 

5 เพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับ Recycle 
ในคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
14122218 การจัดการนํ้าสะอาด 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา ดังแสดงใน
คําอธิบายรายวิชา 14122218 การจัดการ  
นํ้าสะอาด 

6 ตรวจสอบและแก้ไข 
- การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์
เล็กในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของทุก
รายวิชา  โดยให้ ใ ช้ ตัว พิมพ์ใหญ่
เฉพาะคําแรก ยกเว้นคําสันธาน 
- ตํ า แ ห น่ ง ที่ ป ร า ก ฏ คํ า ว่ า 
“ประยุกต์ใช้” ให้แก้ไขเป็นคําว่า 
“ประยุกต์” หรือ “ใช้” เน่ืองจาก
เป็นคําซ้ํา 
- ความสอดคล้องกันของความหมาย
ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ดํ า เ นินการปรั บแ ก้ตาม คําแนะ นํ า  โดย
ตรวจสอบและแก้ไขทั้งเอกสาร 

7 แก้ไขคํา 
- ในช่ือวิชาของรายวิชา 14122336 
แ ก้ ไ ข เ ป็ น  “ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ง า น อ น า มั ย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ”  ห รื อ  “ ก า ร ใ ช้
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ง า น อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม” 
- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 
14122229 พ้ืนฐานสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม  แก้ไขเ ป็น  “Basic 
Industrial Hygiene” 
- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 
14122463 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม แก้ไข
เป็น “Professional Experience 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา 
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ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
in Environmental Health” 
- ในช่ือวิชาของรายวิชา 14122321 
แก้ไขเป็น “จริยธรรมสําหรับนัก
อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ” ห รื อ 
“ กฎหม า ย สํ า ห รั บ นั ก อน า มั ย
สิ่งแวดล้อม” 
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ภาคผนวก ฐ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลั ก สู ต ร ขอ งแขน ง วิ ช า
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใน
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการ
ศึกษา เท่ากับ 141 หน่วยกิต หรือ 
142 หน่วยกิต 

ดําเนินการปรับแก้ ทั้งในโครงสร้างหลักสูตร
และแผนการศึกษา เท่ากับ 141 หน่วยกิต 

2 ควรเพ่ิมเติมกลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ
แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ดําเนินการปรับแก้ตามคําแนะนํา 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นางสาวซันวานี จิใจ 
3. ตําแหน่งทางราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ ปร.ด. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2558
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2549
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 

(เกียรตินิยมอันดับสอง) 
2546

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

ซันวานี จิใจ. (2560). ทรัพยากรน้ําและการจัดการ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (243 หน้า) 

  6.1.2 ตํารา หนังสือ (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 

ซันวานี จิใจ. (2558). Biogas พลังงานทางเลือกสําหรับชุมชน. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. 19 (1) : 104-109. 

   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    
    (ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Jijai, S., Muleng, S., Noynoo, L., & Siripatana, C. (2020). Kinetic model of biogas 
production from co-digestion of Thai rice noodle wastewater with rice 
husk and different type of manure with ash supplement. IOP 
Conference Series: Earth and Environmental Science. 463(1) : 
012008. 1-7. 

Jijai, S. and Siripatana, C. (2017). Kinetic Model of Biogas Production from Co-
digestion of Thai Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken 
Manure. Energy Procedia. 138 (1) : 386-392. 

Jijai, S., Muleng, M. and Siripatana, C. (2017). Effect of Dilution and Ash 
Supplement on the Bio-methane Potential of Palm Oil Mill Effluent 
(POME). AIP Conference Proceeding. 1868 (1) : 020013-1-10. 

Jijai, S., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C. (2016). Kinetic Models for 
Prediction of COD Effluent from Upflow Anaerobic Sludge Blanket 
Reactor for Cannery Seafood Wastewater Treatment. Jurnal 
Teknologi. 78 (5-6) : 93-99. 

Siripatana, C., Jijai, S. and Kongjan, P. (2016). Analysis and Extension of 
Gompertz-type and Monod-type equations for estimation of design 
parameters from batch anaerobic digestion experiments. AIP 
Conference Proceedings. 1775 (1) : 03007-1-8. 

 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี)  
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

อัสมา คุนายา, สุนิตา หะยีมะตะโละ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ์, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม. 
(2563). การประเมินความรู้และพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
โรง เ รียน  กรณีศึกษา  โรง เรี ยนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 (NSCIC 
2020). วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 334-345). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

โซเฟีย มามะ, สุวัยดา กียะ, กมลชนก นิสภา, ณภักด์ิ ไชยาคํา, ซันวานี จิใจ, เมธิยา  
หมวดฉิม. (2563). การตรวจสอบปริมาณเหล็กในนํ้าดิบและน้ําประปาด้วย 
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Spectrophotometer, Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสี
มาตรฐาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 (NSCIC 2020). 
วันที่6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

อุไรวรรณ บัวทอง, นูรฮีดายะห์ มะแอ, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก, เมธิยา หมวดฉิม, ซันวานี 
จิใจ. (2562). แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วม
ผักตบชวากับมูลวัว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 335-347). 
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ไซนะ มูเล็ง, ฟาดีละห์ นิดิง, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม และนฤมล ทองมาก. (2562). ผล
ของนมเหลือทิ้งและนํ้าซาวข้าวต่อการผลิตปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 607-616). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 

ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). ความต้องการศึกษาต่อ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับ
อิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างย่ังยืน” วันที่ 18 
ธันวาคม 2561 (หน้า 1480-1491). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). ระดับความดังเสียง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
ความคิดเห็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในพ้ืนที่เทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การบูรณา
การสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่าง
ย่ังยืน” วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (หน้า 1831-1841). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

อุไรวรรณ บัวทอง, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนกับแกลบ. 
ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561ครั้งที่ 1 วันที่ 25-
26 พฤษภาคม 2561 (หน้า 22). นครศรีธรรมราช : สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
สิ่งแวดล้อมไทย (สอสท). 

นูรฮีดายะห์ มะแอ, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา
หมักร่วมกับมูลโค. (2561).  ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี  
ปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 (หน้า 23). นครศรีธรรมราช : 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท). 
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ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และชัยรัตน์ ศริพัธนะ. (2561). การหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่าง
มูลไก่กับนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนโดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 
2561 (หน้า 147). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

ไซนะ มูเล็ง, ซันวานี จิใจ, สุไฮลา บือลือดู และยะยา กานุงนิง. (2561). ประสิทธิภาพการ
บําบัดนํ้าทิ้งจากหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครยะลาโดยก้อนเช้ือเห็ดเหลือทิ้ง 
Schizophyllum commune และ Pleurotus sajor-caju. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 (หน้า 
156). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

รอมละห์ ระแว้ง, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมัก
ร่วมใบยางพาราร่วมกับมูลโค. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 737-744). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อุไรวรรณ บัวทอง, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมัก
ร่วมนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนกับแกลบโดยการปรับสภาพ. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 8-18). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ไซนะ มูเล็ง, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ และซูฟียัน เจ๊ะมิง. (2560). คุณภาพนํ้าด่ืมจากตู้
หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเทศบาลนครยะลา. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งที่ 16 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 (หน้า 1-5).  กรุงเทพฯ : สมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. 

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ  
มูเล็ง และดวงพร หนูจันทร์. (2560). นิเวศพัฒนาบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. ใน The 4th YRU National and International 
Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 
18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 577-585). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ซันวานี จิใจ, ฟาตีเม๊าะ ลาดิสง และไซนะ มูเล็ง. (2560). ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะเศษผักในตลาดสดเทศบาลนครยะลา. ใน การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการ 
2560 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 400-408). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และวิชิต เรืองแป้น. (2558). การบําบัดนํ้าเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึด
เกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นด้วยการเติมอากาศ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหกรรมวิจัยแห่งชาติ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 (หน้า 475-481).
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช). 

ซีลาวาตี มาซอรี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง, วรินธา วศินะเมฆินทร์, สนทยา โสสนุย และ  
ไตรภพ ทองมั่ง. (2558). ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในนํ้าทะเลบริเวณ
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หาดกะรนและเกาะสิเหร่, จังหวัดภูเก็ต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 (หน้า 823-831). 
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

Noynoo L., Thongpan H., Jijai S., Ismail N., Siripatana C., Rakmak N. (2019). 
Anaerobic Digestion of Synthetic Wastewater (Acetate): Effect of Initial 
COD, C/N Ratio and Wastewater-to-Sludge Ratio. In the 18th 
International conference on sustainable energy technologies (SET 
2019). 20th - 22th August 2019 (pp. 454-464). Kualalumpur : Malaysia. 

Boonkamnerd T., Siripatana C., Noynoo L., Rakmak N,. Ismail N., Jijai S. (2019). 
Effect of Pretreatment of Rice Husk with KMnO4 on the Anaerobic Co-
digestion of Thai Rice Noodle Wastewater, Animal Manures and Rice 
Husk. In the 18th International conference on sustainable energy 
technologies (SET 2019). 20th - 22th August 2019 (pp. 471-482). 
Kualalumpur : Malaysia. 

Noynoo L., Jijai S., Phayunphan K., Rakmak N., Siripatana C.,. (2018). Gompertz-
Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion. In the 
Applied Mathematics and Applied Science in Engineering 
International Conference 18th-20th December 2018 (pp. 21-30). 
Langkawi : MALTESAS. 

Thongnan R, Jijai S., Siripatana C.,. Rakmak N. (2018). Kinetics of Anaerobic 
Digestion of Chicken Manure Co-Digested with Wastewater from Thai-
noodle Factory: The Effect of Dilution and Ash Supplement. In the 
Applied Mathematics and Applied Science in Engineering 
International Conference 18th-20th  December 2018 (pp. 85-93). 
Langkawi : MALTESAS. 

Rakmak N, Noynoo L., Jijai S., Siripatana C.,. (2018). Monod-Type Two-
Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion. In the Applied 
Mathematics and Applied Science in Engineering International 
Conference 18th-20th December 2018 (pp. 11-20). Langkawi : 
MALTESAS. 

Jijai, S. and Siripatana, C. (2017).  Kinetic Model of Biogas Production from Co-
digestion of Thai Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken 
Manure. In Proceeding of the International Conference on 
Alternative Energy in Developing Countries and Emerging 
Economies 25th -26th  May 2017 (pp. 97-97). Bangkok : Taksin 
University.  
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Rangpan, V., Rangpan, N., Jijai, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., 
Muleng, S., Nujan, D. and Buerangae, S. (2017). The Local Scientific 
Lesson for Rehabilitation and Conservation of Pattani River to non-
contamination of Lead. In The 4th YRU National and International 
Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 
18th-19th May 2017 (pp. 820-824). Yala : Yala Rajabhat University. 

Jijai, S., Muleng, M. and Siripatana, C. (2017). Effect of Dilution and Ash 
Supplement on the Bio-methane Potential of Palm Oil Mill Effluent 
(POME). In Proceeding of the 4th International Conference on 
Research, Implementation and Education of Mathematics and 
Science 15th -16th  May 2017 (pp. 25-25). Yogyakarta : UNY. 

Jijai, S., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C. (2015). Kinetic Models for 
Prediction of COD Effluent from Upflow Anaerobic Sludge Blanket 
Reactor for Cannery Seafood Wastewater Treatment. In the 
Proceeding of the 2015 Advancement Research on Biotechnology, 
and Biofuels International Conference (AR2BIO2015), 10-12 
December 2015 (pp. 3-3). Medan: MALTESAS. 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด    

(ไม่มี)  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี)  
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 
 ช่ือวิชา  เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3 (2-2-0) นก. 
 ช่ือวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา  ทรัพยากรนํ้าและการจัดการ  3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-0) นก. 
 ช่ือวิชา  ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (2-4-3) นก. 
 ช่ือวิชา แร่ธาตุ พลังงาน และการอนุรักษ์  2 (2-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา การบําบัดนํ้าทิ้งชุมชน 3 (2-2-0) นก.  
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 ช่ือวิชา  วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา  วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา  เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-0) นก. 
 ช่ือวิชา  สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา  นิเวศวิทยาประยุกต์ 3 (2-2-0) นก. 
 ช่ือวิชา  การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา  ทรัพยากรนํ้าและการจัดการ  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การวิจัยสิ่งแวดลอ้ม 3 (0-6-0) นก. 
 ช่ือวิชา  เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา  นิเวศวิทยาประยุกต์ 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีสภาวะแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา  หลักและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  การวิจัยสิ่งแวดล้อม 1 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  การวิจัยสิ่งแวดล้อม 2 2 (0-4-2) นก. 
 ช่ือวิชา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา การบําบัดนํ้าทิ้งชุมชน 3 (2-2-5) นก.  
 ช่ือวิชา  สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา   การควบคุมมลพิษ 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1 (0-2-1) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 2 (0-4-2) นก. 
 ช่ือวิชา   เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย 3 (2-2-5) นก. 
 
 7.2  ระดับปริญญาโท 1 ปี  
  ช่ือวิชา   วิธีวิทยาการวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม   3 (2-2-5) นก. 
 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
  - บริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ย่ี แมเนจเม้นท์ จํากัด เรื่อง “การพัฒนาระบบควบคุมการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสียโรงงานบีบนํ้ามันปาล์ม (POME) ร่วมกับกากตะกอนปาล์ม” 
 - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง “การพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม” 
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(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ซันวานี จิใจ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นางสุนีย์  เครานวล 
3. ตําแหน่งทางราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ ่ 2551 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสโุขทัย 

ธรรมาธิราช 
ส.บ. บริหารสาธารณสุข 2545 

ปริญญาตร ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสงขลา 

ป.พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ 

ต่อเน่ืองเทียบเท่า
ปริญญาตร ี

พยาบาลศาสตร์ 2541 

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

(ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
นวรัตน์ ไวชมภู, อัจฉรา มุสิกวัณณ์ และ สุนีย์ เครานวล. (2562). ความสามารถในการ

บริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 9(1): 296-306 

นวรัตน์ ไวชมภู, สุนีย์ เครานวล, รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และ เดียร์นา แม็ง. (2563). 
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้.  
7(2): 1-12 

 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี)  
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

สุนีย์ เครานวล, วิชยาพร ทองเพชร, อนงค์ภัทร์ ประสิทธ์ิภัทรเวช และจําลอง เครา
นวล. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตายของผู้สูงอายุที่ถูกทําร้าย
ร่างกายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ 2019”. วันที่ 17 มิถุนายน 2562  (หน้า 299-308). 
นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

วิชยาพร ทองเพชร, สุนีย์ เครานวล, ถาวร ทองเพชร, และอุมาด แอเก็ม.ปัจจัยที่
เก่ียวข้องต่อการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่บาดเจ็บจากการจราจรในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”. วันที่ 17 มิถุนายน 2562  (หน้า 193-201). นราธิวาส: 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

Kraonual S. Demographic Determinants for Admit in Hospital by 
Advance Life Services Units in Yala Province, Thailand. (2016). 
In The Universal Academic Cluster International Winter 
Conference in Hokkaido. (pp. 1-8). Hokkaido: Universal 
Academic Cluster. 

Kraonual S. Reflective Learning to Emergency Situation Model of 
Emergency Medical Technicians Students. (2015). In The 
Conference of the International Journal of Arts & Sciences. 
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(pp. 321-326). Paris: International Journal of Multidisciplinary 
Thought. 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด    

(ไม่มี)  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี)  
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี   8  ปี  
 ช่ือวิชา  การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน  3(2-2) นก. 
 ช่ือวิชา  การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 2  2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  ระบาดวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย  2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  วิทยาการแห่งความสุข  3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  กายภาพบําบัดสําหรับผู้สูงอายุ  3(2-2-5) นก. 
 
 7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
   
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 
      
      

(ลงช่ือ).............................................................เจ้าของประวัติ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  เครานวล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นางสาวนฤมล ทองมาก 
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2558
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2552
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2550

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
   ไม่มี 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ  
   ไม่มี 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
    ไม่มี 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    
    ไม่มี 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  
    ไม่มี  
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

นิมัศตูรา แว, วิชิต เรืองแป้น, วารุณี หะยีสามะสา, นิสาพร มูหะมัด และนฤมล ทองมาก. 
(2561, มกราคม-เมษายน). รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทศวรรษหน้า. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข 
และการศึกษา. 19 (1) : 86-96.  

Charfi, A., Thongmak, N., Benyahia, B., Aslam, M., Harmand, J., Amar, N.B., Lesage, G., 
Sridang, P., Kim, J. and Heran, M. (2017, December). A Modelling Approach 
to Study the Fouling of an Anaerobic Membrane Bioreactor for Industrial 
Wastewater Treatment. Bioresource Technology. 245 : 207–215. 

Rangpan, V., Rangpan, N., Matchimapiro, D., Treepaiboon, N., Thongmak, N. 
and Nujan, D. (2017, July-December). The local scientific lesson for 
conservation and utilizing biological diversity in the Pattani watershed. 
Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. 11 (2) : 123-132. 

Thongmak, N. and Sridang, P. (2016, September–October). Effect of 
Temperature on Field Latex Preservation and Potential of Membrane 
Fouling from Latex Serum. Veridian E–Journal Science and 
Technology Silpakorn University. 3 (5) : 128-138. 

   6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
   (ไม่มี)  

  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
  อุไรวรรณ บัวทอง, นูรฮีดายะห์ มะแอ, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก, เมธิยา หมวดฉิม,  

ซันวานี จิใจ. (2562). แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการ
หมักร่วมผักตบชวากับมูลวัว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 335-
347). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

  ไซนะ มูเล็ง, ฟาดีละห์ นิดิง, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม และ นฤมล ทองมาก. (2562). 
ผลของนมเหลือทิ้งและนํ้าซาวข้าวต่อการผลิตปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 607-616). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ซูซาน มะเซ็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ และจุฑามาศ แก้วมณี. 
(2560).  นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า: องค์ความรู้สู่การวิจัย. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่
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ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
(หน้า 867-880). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

นัสรี กือนิ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชร
รัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560).  ระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุ่มนํ้า: คุณประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มนํ้า. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 929-937). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ประดับ นวลละออง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560).  
นํ้าบาดาล: คุณภาพในลุ่มนํ้าปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน  
ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 1024-1031). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ฟาซีลา เจ๊ะนุ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และ  
ซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบอุตสาหกรรมและมลพิษ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 881-898). 
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, สะอุดี 
มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560).  สภาพทางชีววิทยาของ 
หอยหวานและการจัดการ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง 
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค 
Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 1004-1010). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ฟิรดาว ดาโอะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับ
เพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560).  ระบบ
นิเวศป่าชายเลน: สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 987-1003). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

มาซง หะเล๊าะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับ
เพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560).  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง 
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ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 977-986). 
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

รอวียะ ซอเด็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับ
เพชรรัตน์, สะอุดี  มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560).  
ระบบวนเกษตร: ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์. ใน  การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่
ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
(หน้า 911-928). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

ลาตีปะห์ กาลง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับ
เพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ดินกับ
การเพ่ิมอินทรียวัตถุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 
4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 899-910). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง และ
ดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่  “วัดชัยมงคลพัฒนา” โครงการทฤษฎีใหม่ 
“วัดชัยมงคลพัฒนา” ตามแนวทางพระราชดําริอย่างย่ังยืน. ใน The 4th YRU 
National and International Conference in ISLAMIC Education and 
Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (หน้า 570-576). 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ 
มูเล็ง และดวงพร หนูจันทร์. (2560). นิเวศพัฒนาบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. ใน The 4th YRU National and 
International Conference in ISLAMIC Education and Educational 
Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (หน้า 577-585). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง และ
ดวงพร หนูจันทร์. (2560). สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาอย่างย่ังยืน. ใน The 4th 
YRU National and International Conference in ISLAMIC Education 
and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (หน้า 586-
597). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง และ
ดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่: การบริหารจัดการที่ดิน เพ่ือการเกษตรอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ. ใน The 4th YRU National and International 
Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (หน้า 749-760). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 
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วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). นิเวศวิทยา: ความเป็นมาและขอบเขตการศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 839-850). 
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.   

สุไฮลา ยูโซะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชร
รัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). นํ้าในดิน
และความช้ืนในดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 
4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 938-952). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อับดุลย์ ยามาเร็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับ
เพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). 
คุณภาพนํ้าชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพนํ้าในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 968-976). 
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อัยลัต มะแซ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชร
รัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศแหล่งนํ้า. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 
4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 1011-1023). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อัสมี กามานะไทย, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับ
เพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบ
พหุกสิกรรมบนฐานของความย่ังยืน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพือ่ขับเคลื่อนประเทศสูค่วามม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ใน
ยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 953-967). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

Rangpan, V., Jundittawong, W., Roadchanasuwan, S., Thongmak, N., Masawat, 
J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D. and Buerangae, S. (2017). The 
Use EDFR for the Development of Model Using the Philosophy of 
Sufficiency Economy with Agriculture in Three Southern Border 
Provinces in Thailand in Future. In The 4th YRU National and 
International Conference in ISLAMIC Education and Educational 
Development 18th-19th May 2017 (pp. 542-552). Yala : Yala Rajabhat 
University. 
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Rangpan, V., Rangpan, N., Jijai, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., 
Muleng, S., Nujan, D. and Buerangae, S. (2017). The Local Scientific 
Lesson for Rehabilitation and Conservation of Pattani River to non 
contamination of Lead. In The 4th YRU National and International 
Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 
18th-19th May 2017 (pp. 820-824). Yala : Yala Rajabhat University. 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด    

(ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 
 ช่ือวิชา มลพิษกากของเสียอันตราย 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีสภาวะแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท 
ไม่มี 
 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 ไม่มี 

 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 

                    (อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี   ระดับปรญิญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นางสาวเมธิยา หมวดฉิม 
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ปร.ด. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2561
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม 2555
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2552

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
   ไม่มี 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 
   ไม่มี 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
    ไม่มี 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
    ไม่มี 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
    ไม่มี 
 
 



227 

 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   ไม่มี 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
   ไม่มี 
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

อัสมา คุนายา, สุนิตา หะยีมะตะโละ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ์, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม. 
(2563). การประเมินความรู้และพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
โรง เ รียน  กรณีศึกษา  โรง เรี ยนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 (NSCIC 
2020). วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 334-345). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

โซเฟีย มามะ, สุวัยดา กียะ, กมลชนก นิสภา, ณภักด์ิ ไชยาคํา, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิ
ม .  ( 2563 ) .  การตรวจสอบปริมาณเหล็ก ในน้ํ า ดิบและ นํ้ าประปา  ด้ วย 
Spectrophotometer, Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสี
มาตรฐาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 (NSCIC 2020). 
วันที่6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

อุไรวรรณ บัวทอง, นูรฮีดายะห์ มะแอ, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก, เมธิยา หมวดฉิม, ซันวานี 
จิใจ. (2562). แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วม
ผักตบชวากับมูลวัว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 335-347). 
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ไซนะ มูเล็ง, ฟาดีละห์ นิดิง, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม และ นฤมล ทองมาก. (2562). 
ผลของนมเหลือทิ้งและน้ําซาวข้าวต่อการผลิตปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 607-616). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
(ไม่มี) 

  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 



228 

 

 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 
 ช่ือวิชา การจัดการความปลอดภัย 3 (2-2-5) นก.  
 ช่ือวิชา  การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 (0-2-1) นก. 
 ช่ือวิชา  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา    การป้องกันและควบคุมมลพิษ 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา    การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 (0-2-1) นก. 
 ช่ือวิชา    ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา    สถิติเบ้ืองต้นสําหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา    การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 2(0-4-2) นก. 
 ช่ือวิชา   สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
   ช่ือวิชา   กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท 
  ไม่ม ี
 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
  - บริษัท เซนโซ ฟู้ด (ไทยแลนด์) จํากัด เรื่อง “การพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ” 
 - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง “การพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม” 
 

 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 

         (อาจารย์ ดร. เมธิยา  หมวดฉิม)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นางสาวปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ 
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2560
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม 2553
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2559
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2554
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศลิปากร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2549

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, จันทิมา ปิยะพงษ์ และกฤษนัยน์ เจริญ
จิตร. (2560, กรกฎาคม–ธันวาคม). การวิเคราะห์พ้ืนที่ระบาดของหอยเชอร่ีใน
ประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14 (2): 247-257. 
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สยาม อรุณศรีมรกต, วรพร สังเนตร และปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์. (2560, กรกฎาคม–
ธันวาคม). การใช้สารเคมีในการทํานาข้าวของเกษตรกรในอําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14 (2): 173-180. 

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L., Tosh, C. and Piyapong, C. 
(2018, September). A comparison of feeding behavior and preferences 
of native and non-native invasive apple snail in Thailand. Chiang Mai 
Journal of Science. 45 (6): 2294-2302. 

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Thaewnon-ngiw, B., Füreder, L., Tosh, 
C. and Piyapong, C. (2017, July–August). The shy and the bold: 
Behavioural differences in native and invasive apple snails. Journal of 
Thai Interdisciplinary Research. 12 (4): 18-24. 

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L., Tosh, C. and Piyapong, C. 
(2016, July–December). Differences in predator avoidance by native 
and non-native invasive apple snails in Thailand. Journal of Research 
Unit on Science Technology and Environment for Learning. 7 (2): 
325-338. 

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี) 
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

นัสรี กือนิ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชร
รัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุ่มนํ้า: คุณประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มนํ้า. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 825-837). ปัตตานี: 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

ประดับ นวลละออง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560).  นํ้าบาดาล: คุณภาพในลุ่มนํ้าปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 901-909). ปัตตานี: 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, สะอุดี            
มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สภาพทางชีววิทยาของ
หอยหวานและการจัดการ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง 
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค 
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Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 894-900). ปัตตานี: 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

ฟิรดาว ดาโอะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์            
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ระบบนิเวศป่าชายเลน: สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 863-882). 
ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

มาซง หะเล๊าะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์            
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 838-847). 
ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

รอวียะ ซอเด็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์            
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ระบบวนเกษตร: ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 
2560 (หน้า 808-824). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.   

ลาตีปะห์ กาลง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์           
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 757-770). ปัตตานี: 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

สุไฮลา ยูโซะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชร
รัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). นํ้าในดิน
และความช้ืนในดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 
4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 771-788). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.   

อับดุลย์ ยามาเร็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์          
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). คุณภาพนํ้าชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพนํ้าในประเทศไทย. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่
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ความม่ันคง   ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
(หน้า 883-893). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อัยลัต มะแซ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชร
รัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศแหล่งนํ้า. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 
4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 848-862). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อัสมี กามานะไทย, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์        
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ระบบพหุกสิกรรมบนฐานของความย่ังยืน. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 789-807). 
ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

Pradabphetrat, P., Banmak, J., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L. and Piyapong, 
C. (2015). Shyness and boldness in the native apple snail (Pila pesmei) 
and the invasive apple snail (Pomacea canaliculata). In Proceedings 
of the Burapha University International Conference 2015 (pp. 565-
572). Chon Buri: Burapha University. 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
  (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 
 ช่ือวิชา   พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-0) นก. 
 ช่ือวิชา  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   มลพิษสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3 (0-6-3) นก. 
 ช่ือวิชา  ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
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 ช่ือวิชา   เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3) นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 ไม่มี 

 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 
            (อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นายสุรเดช สุวรรณชาตรี 
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง น.ม. นิติศาสตร์ 2547 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ส.บ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

2556 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง น.บ. นิติศาสตร์ 2534 
 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ (ไม่ม)ี 
 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี)  
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  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

Rangpan, V., Suwanchatree, S., Daramae, A. (2020). Guidelines for 
Sustainable Ecosystem Development in the Tachi Cape Area 
Pattani Province Southern Thailand. In The 3rd National and 
International Conference on Islamic Education and 
Education for Development 8TH-9TH April 2020 (pp. 820-824). 
Yala Rajabhat University. 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด    

(ไม่มี)  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี)  
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี  6  ปี  
 ช่ือวิชา  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  ประมวลกฎหมายอาญา  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การว่าความและศาลจําลอง  2 (2-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  เอกเทศสัญญา 2  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การจัดการทางสังคม  3 (3-0-6) นก. 
 
 7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
   
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 - พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 - ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงานไทย ภาครัฐ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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 -วิทยากรบรรยาย หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ บริหาร, ระดับ
หัวหน้างานและระดับ เทคนิค, และ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
      
    

(ลงช่ือ).............................................................เจ้าของประวัติ 
                                 (อาจารย์ สุรเดช สุวรรณชาตรี
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปรญิญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2553 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยทกัษิณ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบคุคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่หรือเรียบเรยีง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

            6.1.1 ผลงานแต่หรือเรียบเรียง  
       6.1.2 ตํารา หนังสือ 
       6.1.3 บทความทางวิชาการ 
       6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
           6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
                     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
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     6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
          6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วิชิต เรืองแป้น, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก และจริยาภรณ์ 
มาสวัสด์ิ. (2559). การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าบาดาลและ
นํ้าประปา เพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตพ้ืนที่รับนํ้าลุ่มนํ้าปัตตานี. วารสาร
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา. 4(11) : 82-93. 

     6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 

           
          6.2.3 บทความวิจัย ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
  จุฑามาศ แก้วมณี, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ และต่วนนูร

ไรฮัน ปาแซ. (2562). การบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานนํ้ายางข้น โดยใช้เถ้าลอย
จากโรงไฟฟ้าชีวมวล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 
(หน้า 597-605). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

  จุฑามาศ แก้วมณี, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และ. 
(2561). การสํารวจความต้องการในการจัดต้ังธนาคารขยะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
ภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 906-917).  ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ไซนะ มูเล็ง, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ และซูฟียัน เจ๊ะมิง. (2560). 
คุณภาพนํ้าด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลา. ใน การ
ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 
2560 (หน้า 1-5). กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ
ไทย. 

ซูซาน มะเซ็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ และ
จุฑามาศ แก้วมณี. (2560).  นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า : องค์ความรู้สู่
การวิจัย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในยุค 
Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 716-733). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

นัสรี กือนิ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
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(2560). ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า : คุณประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มนํ้า. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 825-837). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

ประดับ นวลละออง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะ
รักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน 
มะเซ็ง. (2560). นํ้าบาดาล : คุณภาพในลุ่มนํ้าปัตตานี. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 
ตุลาคม 2560 (หน้า 901-909). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, 
สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สภาพ
ทางชีววิทยาของหอยหวานและการจัดการ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 
894-900). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

ฟิรดาว ดาโอะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ระบบนิเวศป่าชายเลน: สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 
ตุลาคม 2560 (หน้า 863-882). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

มาซง หะเล๊าะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 
ตุลาคม 2560 (หน้า 838-847). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

รอวียะ ซอเด็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ระบบวนเกษตร: ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 808-824). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

ลาตีปะห์ กาลง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
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(2560). ดินกับการเพ่ิมอินทรียวัตถุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 
และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 757-770). 
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ มู
เล็ง และดวงพร หนูจันทร์. (2560). โครงการทฤษฎีใหม่ “วัดชัยมงคล
พัฒนา” ตามแนวทางพระราชดําริอย่างย่ังยืน. ใน The 4th YRU 
National and International Conference in ISLAMIC 
Education and Educational Development วันที่ 18-19 
พฤษภาคม 2560 (หน้า 570-576). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี 
จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และดวงพร หนูจันทร์. (2560). นิเวศพัฒนาบริเวณศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. ใน The 4th 
YRU National and International Conference in ISLAMIC 
Education and Educational Development วันที่ 18-19 
พฤษภาคม 2560 (หน้า 577-585). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ 
มูเล็ง และดวงพร หนูจันทร์. (2560). สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน. ใน The 4th YRU National and International Conference 
in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 
18-19 พฤษภาคม 2560 (หน้า 586-597). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ไซนะ 
มูเล็ง และดวงพร หนูจันทร์. (2560). ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดิน 
เพ่ือการเกษตรอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. ใน The 4th YRU National 
and International Conference in ISLAMIC Education and 
Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
(หน้า 749-760). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซู
ซาน มะเซ็ง. (2560). นิเวศวิทยา : ความเป็นมาและขอบเขตการศึกษา. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 700-715). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.   

สุไฮลา ยูโซะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). นํ้าในดินและความช้ืนในดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ัง
คั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 771-
788). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.   

อับดุลย์ ยามาเร็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). คุณภาพนํ้าชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพนํ้าในประเทศไทย. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 
ตุลาคม 2560 (หน้า 883-893). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อัยลัต มะแซ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งนํ้า. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 
และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 848-862). 
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อัสมี กามานะไทย, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ 
ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. 
(2560). ระบบพหุกสิกรรมบนฐานของความย่ังยืน. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่
ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 
2560 (หน้า 789-807). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

จุฑามาศ  แก้วมณี และ ไซนะ มูเล็ง. (2559). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
การบําบัดนํ้าเสียจากสีย้อมผ้า ระหว่างต้นกกและต้นธูปฤาษี. ใน การประชุม
วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 
(หน้า 154-168). กรุงเทพมหานคร : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย. 

Rangpan, V., Rangpan, N., Jijai, S., Thongmak, N., Masawat, J., 
Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D. and Buerangae, S. (2017). 
The Local Scientific Lesson for Rehabilitation and Conservation 
of Pattani River to non contamination of Lead. In The 4th YRU 
National and International Conference in ISLAMIC Education 
and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 820-
824). Yala : Yala Rajabhat University. 

Rangpan, V., Rangpan, N., Matchimapiro, D., Treepaiboon, N., 
Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S. and 
Nujan, D. (2017). Local Scientific Lessons for Pattani Watershed 
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Management in the Future. In The 4th YRU National and 
International Conference in ISLAMIC Education and 
Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 955-966). 
Thailand : Yala Rajabhat University. 

 
      6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผลแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
           6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
   6.3.3 สารานุกรม 
   6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณท์างวิชาการ 

7.1  ระดับปริญญาตรี 7  ปี 
 ช่ือวิชา  เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3 (2-2-5) นก. 
  ช่ือวิชา  การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3 (0-6-3) นก. 
  ช่ือวิชา  เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) นก. 
  ช่ือวิชา  สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)  นก. 
  ช่ือวิชา  สิ่งแวดล้อมศึกษา 3 (3-0-6) นก. 
  ช่ือวิชา  ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)  นก. 
  ช่ือวิชา  นิเวศวิทยาประยุกต์ 3 (2-2-5) นก. 
  ช่ือวิชา  การจัดการมูลฝอยชุมชน 3 (2-2-5)  นก. 
  ช่ือวิชา  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) นก. 
  ช่ือวิชา  การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 (1-2-3) นก. 
  ช่ือวิชา  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 (2-2-5) นก. 
    ช่ือวิชา เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                                       2 (2-0-4)     นก. 
  ช่ือวิชา  การบําบัดนํ้าทิ้งชุมชน                                          3 (2-2-5)     นก. 
  ช่ือวิชา  มลพิษสิ่งแวดล้อม                                               3 (2-2-5)     นก. 
  ช่ือวิชา  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                           2 (2-0-4)     นก. 

ช่ือวิชา ทรัพยากรนํ้าและการจัดการ                                   3 (3-0-6)     นก. 
ช่ือวิชา  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                          2 (1-2-3)     นก. 
ช่ือวิชา  การกําจัดขยะมูลฝอย                                           3 (2-2-5)     นก. 
ช่ือวิชา  การจัดการความปลอดภัย                                      3 (2-2-5)     นก. 
ช่ือวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา                                          1 (0-2-1)     นก. 
ช่ือวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2 (1-2-3)     นก. 
ช่ือวิชา  เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย          3 (2-2-5)     นก. 
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ช่ือวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม 1                                           2 (1-2-3)     นก. 
ช่ือวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม 2                                           2 (0-4-2)     นก. 
ช่ือวิชา  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2                       2 (0-4-2)     นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี)  
 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 ไม่มี 
 

 

(ลงช่ือ)..........................................................เจ้าของประวัติ 
                     (อาจารย์จฑุามาศ  แก้วมณี) 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นางสาวอนงค์ภัทร์ ประสิทธ์ิภัทรเวช 
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ ่ 2553 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหิดล พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 2546 
 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ (ไม่ม)ี 
 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี)  
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  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

สุนีย์ เครานวล, วิชยาพร ทองเพชร, อนงค์ภัทร์ ประสิทธ์ิภัทรเวช และจําลอง เครา
นวล. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตายของผู้สูงอายุที่ถูกทําร้าย
ร่างกายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ 2019”. วันที่ 17 มิถุนายน 2562  (หน้า 299-308). 
นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด    

(ไม่มี)  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี)  
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี   3 ปี  
 ช่ือวิชา  พยาธิสรีรวิทยา     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  3 (2-2-5) นก.  
 ช่ือวิชา  วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน  2 (0-8-0) นก. 
 ช่ือวิชา  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2   3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา  ความงดงามแห่งตน 3 (3-0-6) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
   
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
      
       

(ลงช่ือ).............................................................เจ้าของประวัติ 
                             (อาจารย์อนงค์ภัทร์  ประสทิธ์ิภัทรเวช) 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปรญิญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

2. ชื่อ – สกุล นางสาววารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2548 
ปริญญาตร ี สถาบันราชภัฏยะลา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
6.1.1 ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง 
 วารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล  และนิธิ  พลไชย. (2560). การวิจัยสิ่งแวดล้อม.  ยะลา :   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (90 หน้า). 
 วารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล. (2558).  การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา.  ยะลา :  มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏยะลา. (213 หน้า). 
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
 วารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล. (2558).  หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.  ยะลา:  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (240 หน้า). 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน  Proceeding  ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  รุสณี  กะจิ,  วารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล  และนิธิ  พลไชย. (2560).  คุณภาพนํ้าบ่อต้ืนในเขต
ตําบลปุโรง  อําเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.  20(1) :  28-31.  ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน  Proceeding  ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 วารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล,  นุรอาซีลา  กาโบะ  และนิธิ  พลไชย. (2562).  ประสิทธิภาพของ 
  ระบบเคร่ืองกรองนํ้าประดิษฐ์โดยวิธีการกรอง  กรณีศึกษาน้ําประปาภูเขาบ้านซีโป   
  ตําบลเฉลิม  อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส.  ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติ   
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้  ครั้งที่ 4  NSCIC 2019.  
  วันที่  7 - 8  กุมภาพันธ์  2562. (หน้า 627-635). สงขลา :      มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สงขลา. 

 นิธิ  พลไชย,  วันฮัสลีซา  แวมามะ  และวารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล. (2562).  ปริมาณ ประเภท 
องค์ประกอบและอัตราการผลิตมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา  กรณีศึกษา 
 ชุมชนตลาดเก่าซอย 8  ชุมชนจารูพัฒนา  และชุมชนร่วมใจพัฒนา.  ใน  การประชุม
วิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้  ครั้งที่ 4 
NSCIC 2019. วันที่  7 - 8  กุมภาพันธ์  2562. (หน้า 636-643). สงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ฟาไอซะห์  ดาวโรจน์,  วารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล  และนิธิ  พลไชย. (2560).  คุณภาพ 
  นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตตําบลบาราเฮาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  และ 
  ความคิดเห็นของ  ประชาชนผู้ใช้นํ้าเก่ียวกับคุณภาพนํ้าและการใช้ประโยชน์. ใน  
  การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครศรีธรรมราช  วันที่  13 - 14  กุมภาพันธ์  2560 (หน้า 75-80).  
  นครศรีธรรมราช :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดร้ับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  กําหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรอืงานสร้างสรรค ์ 
6.3.2 ผลงานด้านศลิปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  กําหนด  
(ไม่มี) 
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7. ประสบการณส์อน 
7.1 ระดับปริญญาตรี  13 ปี 

ช่ือวิชา  หลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชา การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  1 3(2-2-0)  นก. 
ช่ือวิชา การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา มลพิษสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา แร่ธาตุ  พลังงานและการอนุรักษ์ 2(2-0-0)  นก. 
ช่ือวิชา พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-0)  นก. 
ช่ือวิชา หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-0)  นก. 
ช่ือวิชา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชา หลักและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชา พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อม 2(1-2-0)  นก. 
ช่ือวิชา การจัดการมูลฝอยชุมชน 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา การบําบัดนํ้าทิ้งชุมชน 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  นก. 
ช่ือวิชา การทําลายป่าและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-0)  นก. 
ช่ือวิชา การใช้แผนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชา การสํารวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-0)  นก. 
ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)  นก. 
ช่ือวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม 1 2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชา การวิจัยสิ่งแวดล้อม 2 2(0-4-2)  นก. 
ช่ือวิชา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 2(0-4-2)  นก. 
ช่ือวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)  นก. 
ช่ือวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง 1(90)  นก. 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ช่ือวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)  นก. 
ช่ือวิชา สหกิจศึกษา 6(560)  นก. 
ช่ือวิชา สัมมนาสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)  นก. 
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7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี)  
 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 ไม่มี 
 
 

(ลงช่ือ)......................................................................เจ้าของประวัติ 
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล) 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี    ระดับปรญิญาโท     
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
2. ชื่อ–สกุล นางสาวรัชดา บุญแก้ว 
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 2561
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา 2551
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
   ไม่มี 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
   ไม่มี 
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  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

รัชดา บุญแก้ว, สะอุดี มะประสิทธ์ิ, สิทธิพงศ์ สาธะวงค์, วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ
, และอัธพงศ์ ป่ินทองพันธ์. (2561). การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงประจักษ์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตําบลปริก อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5” วันที่ 2 ธันวาคม 2561. (หน้า 671-676). สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Sathawong, S., Sridach, W., Boonkaew, R., Maprasit, S., Phoungthong, K., & 
Rangpan, V. (2018). Enhancement of Pulp Sheet from OPEFB by Using 
Composite Latex for Packaging. In the Surattani Rajabhat University 
International Conference 13 December 2018. (pp. 210-219). 
Surattani: Surattani Rajabhat University. 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด    
(ไม่มี)  

  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี)  
 
7. ประสบการณ์การสอน (ไม่มี) 
 7.1 ระดับปริญญาตรี  
 7.2  ระดับปริญญาโท  
 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 ไม่มี 
 
   

(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 
                  (อาจารย์ ดร.รัชดา บุญแก้ว) 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. ชื่อ–สกุล นายรอมสัน หมาดมานัง 
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.ม. สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
   (ไม่มี) 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ  
   (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
    (ไม่มี) 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    
    (ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sriwiriyarat, T. and Madmanang, R. (2020). Biodegradation of high 
acrylamideconcentrations in Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) 
wastewater treatment system. Biochemical Engineering Journal. 159(1) : 1-9 

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)  
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

รอมสัน หมาดมานัง, และธงชัย ศรีวิริยรัตน์. (2562).การปรับความเป็นกรดด่างของน้ําเสียจากการ
วิเคราะห์ความต้องการออกซิเจนทางเคมีภายในห้องปฏิบัติการด้วยกระบวนการสร้างตะกอน
ด้วยไฟฟ้าแบบขั้วเดียวขนาน. ใน โครงการการประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 (หน้า 683-692). 
ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

Rangpan, v., Madmananang, R. and Binsama-el, A. (2019). Educational Management from 
Local Lessons: A Case Study of Sustainable Ecosystem Development Guidelines 
at Sirindhorn Peat Swamp Forest Narathiwat Province, Southern Thailand. In The 
National and International Conference on Islamic Education and Education 
9thDecember 2019 (pp.221-230). Yala: Yala Rajabhat University. 

Rangpan, v., Madmananang, R. and Maelae, S. (2019). Educational Management from 
Local Lessons: A Case Study of Sustainable Ecosystem Development Guidelines 
at Thanto Waterfall Yala, Province, Southern Thailand. In The National and 
International Conference on Islamic Education and Education 9thDecember 
2019 (pp.231-241). Yala: Yala Rajabhat University. 

Sathawong, S., Boonkaew, R., Maprasit, S., Pradabphetrat, P., Madmanang, R., Masawat, J. 
and Phoungthong, K. (2019). A Study on the Chemical and Mechanical Properties 
of Pulp Sheet made from waste of Kluai Hin banana (Musa sapientum Linn.) in 
Yala Province by using the Soda pulping process. In The Suratthani Rajabhat 
University Conference 2019 International Conference on Multidisciplinary 
Research to Create Future Prospect (MRCFP) 12th-13th December 2019 (pp. 
297-305). Suratthani: Suratthani Rajabhat University. 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี)  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
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  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี)  
 
7. ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 ชื่อวิชา   นิเวศวิทยาประยุกต์ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   ทรัพยากรนํ้าและการจัดการ  3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  2 (2-0-0) นก. 
 ชื่อวิชา   การสํารวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   การจัดการมูลฝอยชุมชน  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   นิเวศวิทยามนุษย์ 3 (2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา   การจัดการสิ่งแวดล้อม  2 (1-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา   มลพิษสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   การวิจัยสิ่งแวดล้อม  3 (0-6-3) นก. 
 ชื่อวิชา   สัมมนาสิ่งแวดล้อม  1 (0-2-1) นก. 
 ชื่อวิชา   พลังงานกับสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา   กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา   พลังงานทดแทน 1  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 3 (2-2-5) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาเอก 1 ปี  
  ชื่อวิชา   วิธีวิทยาการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ 3 (3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา   นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 (3-0-6) นก. 
   และสิ่งแวดล้อม  
  ชื่อวิชา   วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0) นก. 
 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ (ไม่มี) 
   
  

 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 

                                 (อาจารย์ ดร.รอมสัน หมาดมานัง) 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

  ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. ชื่อ–สกุล นายสะอุดี มะประสิทธ์ิ  
3. ตําแหน่งทางราชการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 2561
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.ม. สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เคมี 2544

 
6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

สะอุดี มะประสิทธิ์. (2552). การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม. ยะลา : วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา พิมพ์คร้ังที่ 1. (147 หน้า) 

สะอุดี มะประสิทธิ์ (2562). เอกสารการสอนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์คร้ังที่ 1. (341 หน้า) 

  6.1.2 ตํารา หนังสือ (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 

สะอุดี มะประสิทธ์ิ. (2553). บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถ่ินจากภูมิปัญญาการทําปูนขาวของชุมชน
ตําบลท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal 
of Science and Technology Yala Rajabhat University). 14(1) : 20-26.  

   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    
    (ไม่มี) 
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   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Maprasit, S., Darnsawasdi, R., Rangpan, V., and Suksaroj, C. (2018). Spatial Variations of 
Surface Water Quality and Pollution Sources in Khlong U-tapao River Basin, 
International Journal of GEOMATE. 14 (43) : 98-103.  

Maprasit, S., Suksaroj, C., and Darnsawasdi, R. (2016). Temporal patterns of water quality 
variation in Khlong U-Tapao river basin, Thailand. International Journal of 
GEOMATE. 11 (27) : 2763-2770.  

สะอุดี มะประสิทธ์ิ. (2553). บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาการทําปูนขาวของชุมชนตําบล
ท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of 
Science and Technology Yala Rajabhat University). 14(1) : 20-26.  

สะอุดี มะประสิทธิ์. (2553). ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการรักษาพิษงูและผลทางโลหิตวิทยา. วารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 8(2) : 67-70. 

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)  
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

รัชดา บุญแก้ว, สะอุดี มะประสิทธิ์, สิทธิพงศ์ สาธะวงค์, วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ และอัถพงศ์ 
ป่ินทองพันธ์. (2561). การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเชิงประจักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” วันที่ 2 ธันวาคม 2561 (หน้า 671-676).  
สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

ประดับ นวลละออง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสด์ิ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, 
สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). นํ้าบาดาล: คุณภาพในลุ่มนํ้า
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 ช่ือวิชา   สถิติเบ้ืองต้นสําหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา   กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม     2 (2-0-4) นก. 
 7.2  ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาธารณสุขชุมชน/เวชกิจฉุกเฉิน/เภสัชสาธารณสุข/ทันต
สาธารณสุข) 9 ปี 
  ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   2 (2-0-4)  นก. 
 ช่ือวิชา เคมีทั่วไปสําหรับหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน    2 (2-0-4)  นก. 
 7.3 ระดับหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปี 
 ช่ือวิชา   การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน    3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ันสูง   3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   วิธีวิทยาการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ    3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา   สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 (0-2-1) นก. 
 ช่ือวิชา วิทยานิพนธ์       3 (0-9-0) นก. 
 
8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
  - “นักวิทยาศาสตร์” สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา เรื่อง “การติดตาม
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์ชายฝั่ง” 
 - “วิทยาจารย์” วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เร่ือง “การพัฒนาความเช่ียวชาญทางการ
สอนและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข” 

 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 
                                 (อาจารย์ ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์) 


