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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๒๖๐  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
ภาษาอังกฤษ VSPA 260    Environmental and Occupational Health  

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๒ (๒-๐-๔)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม. ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห์) 
    
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
     ๔.๑.๑ รศ.ดร.น.สพ.ธนศกัดิ์ ช่างบรรจง ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
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๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        
    ๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์ ช่างบรรจง ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๐๒๐๗๓๓  E-mail: tanasak.cha@mahidol.edu 

๔.๒.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
โทรศัพท ์๐๘๑-๕๖๒๒๔๖๒  E-mail: charoonluk.jir@mahidol.edu 
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โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๑๕๐๘๓๘  E-mail: kridsada.cha@mahidol.edu 
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    ๒  
 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)    ไม่มี 
        
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี    
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
  จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและปัญหาด้านมลภาวะ
แวดล้อม มลภาวะทางดิน มลภาวะทางน้ า มลภาวะทางอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ การจัดการ
ของเสียจากโรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์ กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ การประเมินความเสี่ยง ชีวอนามัยใน
วิชาชีพสัตวแพทย์  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) เมื่อนักศึกษาส าเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล ตลอดจนสาเหตุและ
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่มลพิษทางน้ า อากาศ และดินที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๒.๑.๒ มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียจากปศุสัตว์ ตลอดจนการ
สุขาภิบาลอาหารและการควบคุมสัตว์พาหะ และจุลินทรีย์ก่อโรค 

๒.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  
๒.๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการหรือกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
๒.๑.๕ มีความรู้เกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์หนึ่งเดียว 
๒.๑.๖ มีความรู้เกี่ยวกับหลักชีวอนามัย ส าหรับสัตวแพทย์ ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ท างานกับสัตว์ 
๒.๑.๗ ความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการประกอบ

วิชาชีพได้ 
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    ๓  
 

 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. CLO1 อธิบายหลักการและแนวคิดของการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล ตลอดจนสาเหตุและปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่มลพิษทางน้ า อากาศ และดินที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๒. CLO2 วางแผนการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียจากปศุสัตว์ ตลอดจนการสุขาภิบาลอาหารและการ

ควบคุมสัตว์พาหะ และจุลินทรีย์ก่อโรค 
๓. CLO3 อธิบายการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม 
๔. CLO4 บอกมาตรการหรือกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
๕. CLO5 อธิบายหลักเวชศาสตร์หนึ่งเดียวได้ 
๖. CLO6 อธิบายหลักชีวอนามัย ส าหรับสัตวแพทย์ ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ท างานกับสัตว์ 
๗. CLO7 อธิบายหลักการท างานในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

สาเหตุและปัญหาด้านมลภาวะแวดล้อม มลภาวะทางดิน มลภาวะทางน้ า มลภาวะทางอากาศ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ การจัดการของเสียจากโรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์ กฏหมายและข้อก าหนดต่างๆ การ
ประเมินความเสี่ยง ชีวอนามัยในวิชาชีพสัตวแพทย์  

 Causes and effects of the environmental pollution, soil pollution, water pollution, air pollution,  
farm environmental management; veterinarian hospital and clinic waste management; law and its regu-
lation, risk assessment, and occupational health in veterinary medicine 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ - ๖๐ 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นักศึกษาสามารถติดต่อและนัดหมายเวลาเพื่อขอค าปรึกษาได้ทางอีเมล์ที่ให้ไว้ 
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    ๔  
 

 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.   CLO1 อธิบายหลักการและแนวคิดของการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล ตลอดจนสาเหตุและปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่มลพิษทางน้ า อากาศ และดินที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.  CLO2 วางแผนการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียจากปศุสัตว์ ตลอดจนการสุขาภิบาลอาหารและการ
ควบคุมสัตว์พาหะ และจุลินทรีย์ก่อโรค 

๓.  CLO3 อธิบายการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม 
๔.  CLO4 บอกมาตรการหรือกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๕.  CLO5 อธิบายหลักเวชศาสตร์หนึ่งเดียวได้ 
๖.  CLO6 อธิบายหลักชีวอนามัย ส าหรับสัตวแพทย์ ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ท างานกับสัตว์ 
๗. CLO7 อธิบายหลักการท างานในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ

ได ้

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
ของรายวิชา   
 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ สอบข้อเขียน/ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO4 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO5 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO6 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO7 บรรยาย สอบข้อเขียน/ผลงานกลุ่ม 
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    ๕  
 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ Occupational health ๒  บรรยาย อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา  ใจชื้น 
๒ Occupational health in la-

boratory practice 

๒  บรรยาย รศ.ดร.ชุติเพ็ญ  
บูรณะสนิทรัพย ์

๓-๔ Occupational hazards for 
veterinarian and animal 
handling   

๔  บรรยาย ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร  
รุ่งอรุณเลิศ 

๕ Hospital waste   ๒  บรรยาย อ. ดร.น.สพ.นรสุทธิ์  บาง
ภูม ิ

๖ ฟาร์มสัตว์และการจัดการของเสีย
ใน ฟาร์มสัตว ์

๒  บรรยาย รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์  ชา่ง
บรรจง 

๗ Thailand and Global envi-
ronmental issue 
One health 

๒  บรรยาย อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตัน
ประดิษฐ ์

๘ Environmental infection 
control 

๒  บรรยาย ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ 
จิรภัทรเศรษฐ์ 

๙-๑๐ มลพิษสิ่งแวดล้อม  
มลพิษทางดิน 

๔  บรรยาย รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์  ชา่ง
บรรจง 

๑๑-๑๒ มลพิษทางน้ า  
มลพิษทางอากาศ 

๔  บรรยาย รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์  ชา่ง
บรรจง 

๑๓ ทบทวนเนื้อหามลพิษสิ่งแวดล้อม ๒  บรรยาย รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์  ชา่ง
บรรจง 

๑๔-๑๕ แนวทางปฏิบัตดิ้านอาชีว 
อนามัย  

๔  บรรยาย ผศ.ดร.สพ.ญ.นลิน อารียา 
รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์  ชา่ง
บรรจง 

 รวม ๓๐    
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    ๖  
 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายหลักการและแนวคิดของการ
สาธารณสุขและการสุขาภิบาล ตลอดจนสาเหตุ
และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่มลพิษ
ทางน้ า อากาศ และดินที่ส่ งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 
สอบข้อเขียน 
 
 
 

 
๑๓   

 
๒๓ 

 
 

 
ผลงานกลุ่ม น าเสนอ 
 

 
๑๐ 

CLO2 สามารถวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย 
และขอ งเสี ย จ ากป ศุ สั ต ว์  ต ลอดจน การ
สุขาภิบาลอาหารและการควบคุมสัตว์พาหะ 
และจุลินทรีย์ก่อโรค 

สอบข้อเขียน     ๑๐ ๑๐ 
 

 

CLO3 อธิบายการแพร่กระจายของสารพิษใน
สิ่งแวดล้อม 
CLO4 สามารถบอกมาตรการหรือกฎหมายใน
การควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

สอบข้อเขียน      ๕ ๕ 
 

๒ 
   
สอบข้อเขียน      ๒ 

CLO5 สามารถอธิบายหลักเวชศาสตร์หนึ่งเดียว
ได ้

สอบข้อเขียน  ๕ 
๕ 

CLO6 สามารถอธิบายหลักชีวอนามัย ส าหรับ
สัตวแพทย์ ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ท างานกับสัตว์ 

สอบข้อเขียน  ๑๕ ๑๕ 
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    ๗  
 

 

 
 
 

 
 

 
(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 

ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่ จ าเป็นต้องมีการสืบ

ข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

CLO7 สามารถอธิบายหลักการท างาน ใน
ห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยและสามารถน าไปใช้
ในการประกอบวิชาชีพได้ 

สอบข้อเขียน 
 
 ผลงานกลุ่ม 

๑๐ 
 

๓๐ 
๔๐ 

รวม   ๑๐๐ 
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    ๘  
 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
 ๑.  Blumenthal, D. S., and Ruttenber, A. J. (1995). Introduction to environmental health. Second 
Edition. New York: Springer. 
 ๒.  Philp, R. B. (1995). Environmental hazards and human health. Boca Raton: Lewis Publishers. 
 ๓ . Moeller, D. W. (1997). Environmental health (Revised ed.). Cambridge: Harvard University 
Press. 
 ๔. Koren, H. (2017). Best Practices for Environmental Health. New York: Taylor & Francis. 

 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials): - 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 
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    ๙  
 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือก าหนด
ประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๒๖๐    R    I 

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชวีอนามยั                                          คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๒๖๐                                                                          ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๐  
 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๖๐ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
 CLO1อธิบายหลักการและแนวคิด
ของการสาธารณสุขและการ
สุขาภิบาล ตลอดจนสาเหตุและปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่มลพิษ
ทางน้ า อากาศ และดินที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

   ๔.๓     

 CLO2วางแผนการจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสียจากปศุสัตว์ 
ตลอดจนการสุขาภิบาลอาหารและ
การควบคุมสัตว์พาหะ และจุลินทรีย์
ก่อโรค 

   ๔.๒     

 CLO3อธิบายการแพร่กระจายของ
สารพิษในสิ่งแวดล้อม 

   ๔.๓     

 CLO4บอกมาตรการหรือกฎหมายใน
การควบคุมและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

       ๘.๓ 

 CLO5อธิบายหลักเวชศาสตร์หนึ่ง
เดียวได้ 

   ๔.๓     

 CLO6อธิบายหลักชีวอนามัย ส าหรับ
สัตวแพทย์ ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ท างาน
กับสัตว์ 

   ๔.๓     

 CLO7อธิบายหลักการท างานใน
ห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยและ
สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพได้ 

   ๔.๓     
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   ๑๑  
 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO4  จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสิ่งอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคและการ
ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ได้ 
๔.๓ ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

 

 

PLO8 ป ระพ ฤติ ตน และป ฏิ บั ติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย ์

๘.๓ อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถานประกอบการ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
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   ๑๒  
 

 

ตารางเรียนรายวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยรหัสวิชา สพปส ๒๖๐ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

ล าดับที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 3 ส.ค. 63 8:40 – 10:30 Occupational health (2 ชม) อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา  ใจชื้น 

  10:40 – 12:30 
Occupational hazards for veterinarian and 

animal handling (2 ชม)    
ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ 

  13.40 – 15.30 
Occupational hazards for veterinarian and 

animal handling (2 ชม)    
ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ 

  15.40 – 17:30 
Occupational health in laboratory practice  

(2 ชม) 
รศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย ์

2 4 ส.ค. 63 8.40 – 10.30 Hospital waste  (2 ชม) ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ์  บางภูม ิ

  10.40 – 12.30 
ฟาร์มสัตว์และการจัดการของเสียใน ฟาร์มสัตว์  

(2 ชม) 
รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์   

ช่างบรรจง 

  13.40 – 15:30 มลพิษสิ่งแวดล้อม (2 ชม) 
รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์   

ช่างบรรจง 

  15.40 – 17:30 Environmental infection control (2 ชม) 
ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์  

จิรภัทรเศรษฐ์ 

3 5 ส.ค. 63 8.40 – 10.30 Thailand and Global environmental issue 
One health ( 2 ชม) 

อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ ์

10.40 – 12.30 มลพิษทางดิน (2 ชม) 
รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์   

ช่างบรรจง 
13.40 – 15.30 มลพิษทางน้ า (2 ชม) 

15.40 – 17.30 มลพิษทางอากาศ (2 ชม) 

4 6 ส.ค. 63 8.40 – 10.30 ทบทวนเนื้อหามลพิษสิ่งแวดล้อม  (2 ชม) 
รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์   

ช่างบรรจง 

  10.40 – 12.30 สอบกลางภาค  

5 7 ส.ค. 63 10.40 – 12.30 สอบปลายภาค  

  
13.40 – 17.30 

แนวทางปฏิบัตดิ้านอาชีวอนามยั (4 ชม)  
(มอบหมายงานกลุ่ม) 

ผศ.ดร.สพ.ญ.นลิน อารียา 
รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์   

ช่างบรรจง 

 


