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คณะ/วิทยาลัย    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร     :     1204 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

              สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ภาษาอังกฤษ       :     Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

 

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่ม ี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2565   

   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                     

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่10/2564 วันที ่12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 2/2565  วันที ่1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 2/2565  วันที ่24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

   วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

 6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

   วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ              

และเอกชน 

 8.2 นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ           

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตา่ง ๆ 

 8.3 นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 8.4 นักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

  8. 5  วิ ทยากร  ผู้ ต รวจประ เมิ น และที่ ป รึ กษาด้ านอา ชี วอนามั ยความปลอดภั ย                                  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้กับหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

  8.6 ผู้ประกอบการในการให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหนว่ยฝึกอบรมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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9. คุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายประกาศติ ทอนช่วย 15601001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

ส.บ.  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   

2557 

2553 

2 นางสาวศศวิิมล บุตรสีเขียว 

 

34601007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

ความปลอดภัย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2562 

2552 

 

2548 

3 นางสาวชุมาพร รถสีดา 34006001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

พิษวิทยา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 

2552 

 

2549 

4 นางสาวปุณญิสา ผุดผอ่ง 15704001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   

2560 

2553 

5 นางสาวพรรณวดี สงิห์แก้ว 35601007XXXXX อาจารย์ วท.ม.  

วท.บ.  

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมหดิล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 

2548 

  

4 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

6 นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว 14303001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

 

วท.บ. 

วิศวกรรมความปลอดภัยและ

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตร์ 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว                       

ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การขนส่ง การบริการ เกษตรกรรม                   

ซึ่งมีกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบท างานกระจายอยู่ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ                           

ซึ่งจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในแต่ละปีที่ผ่านมาพบว่า เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม                     

และความปลอดภัยในการท างานของกลุ่มแรงงาน ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการท างาน อัคคีภัย 

สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง               

และทางอ้อม และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอีกด้วย จากข้อมูลการจ่าย                

ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนของกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน                

จากกรณีผู้ประกอบอาชีพเกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการท างานพบว่า มีมูลค่าสูง                 

ในแต่ละปี นอกจากนี้จากสภาวการณ์ของโรคและภัยต่อสุขภาพในปัจจุบันที่ยังมีการเกิดและระบาด  

ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น โรคไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมของคน เช่น โรคมะเร็ง 

โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรคติดตอ่อุบัติใหม ่เชน่ โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม  

กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 

โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการท างาน  โรคจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช                                   

ในกลุ่มเกษตรกรและปัญหาโรคในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมถึงโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น                   

ฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นต้น  

 จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐานในระดับนานาชาติซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เชน่ การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนของสมาชิก

องค์การการค้าโลก (WTO) และการประกาศให้กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ต่อการเกิดประชาคม

อาเซียน (ASEAN) ก่อให้เกิดการกระจายทั้งสินค้าและบริการ ทุน แรงงาน และเทคโนโลยีระหว่าง

ประเทศคู่ค้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปิดตลาดการค้าเสรีและการแข่งขันทางการค้าจะทวี                    

ความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ ว ซึ่งจะมีมาตรการกีดกันทางการค้า

หลากหลายรูปแบบ ต่อประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น มาตรการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม              

ในการท างานของแรงงาน การที่ประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบันของอนุสัญญา องค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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พ.ศ. 2559 (ILO Convention No. 187 Re: Promotional Frameworkfor Occupational Safety and Health, 

2006) ยังเป็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญที่มีผลต่อการเร่งพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                 

ของแรงงานที่อยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในระดับชาติยังได้มีแนวโน้ม

ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ที่หลายจังหวัดของประเทศและกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มีเป้าหมายเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 

และวาระแห่งชาติด้านอาชีวอนามัย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 

2569) และแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนซึ่งเป็นเป้าหมายพื้นฐานของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง การประกาศนโยบาย Thailand 4.0, Safety Thailand 4.0 

และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ  

พ.ศ. 2560 - 2564 ของรัฐบาลส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาแรงงานเพื่อตอบสนอง

นโยบายดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนดกฎหมายยังได้ให้ความส าคัญต่องานด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติ                          

การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2562 และ พระราชบัญญัติควบคุมโรค  

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม  พ.ศ.2562 ที่ ให้ความส าคัญต่อบุคลากร                        

ในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีแนวทางจากระเบียบวาระ

แห่งชาติในกรอบแนวคิด “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบั

แนวทางพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง                   

แมว้่าจะอยู่ในช่วงของการจัดท าและพัฒนา แตน่ับว่าเป็นการเคลื่อนไหว ที่ส าคัญที่มผีลการผลิตบัณฑิต

และปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสถานการณ์ข้างต้นเหล่านี้มีผลต่อทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการแรงงาน                     

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศกึษาที่จะต้องมุ่งผลติบัณฑติที่มีสมรรถนะในการรองรับความต้องการ                             

ในกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสมัยใหม่                   

ให้สอดคล้องกับความตอ้งการเกิดประสิทธิภาพตามกฎหมายและมาตรฐานสากลต่อไป 

   

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจากแนวโน้ม                  

การเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่ได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง



8 
 

  
  

 

โครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม การขยายตัวของความเป็นเมือง 

ได้ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งท าให้เกิดการขยายตัว

เป็นสังคมเมืองเพิ่มขึ้น มีการย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึ้น มีเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกรอบตัว

มากขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก 

พฤติกรรมในการเข้าถึงบริการดา้นสุขภาพและการรักษาโรคมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป และมีการบริโภค

และส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร โดยประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะมีจ านวนลดลง แนวโน้มจะมีแรงงานสูงอายุ

เพิ่มมากขึ้นมีแรงงานนอกระบบที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้รูปแบบความเสี่ยงอันตรายจากการท างาน

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มี                 

ความซับซ้อนมากขึ้น ประเทศต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน                

ทั้งปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานอันเกิดจากกระบวนการของการพัฒนาที่มุ่งเน้น

การพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หากบุคลากร

ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของบริบทดังกล่าว                 

กับสภาวะสุขภาพแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถป้องกันและวางแผนการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในกลุ่มดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการ

ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสามารถ ป้องกันอุบัติเหตุหรอืโรคจากการประกอบอาชีพ 

สามารถสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ โดยใช้เทคนิคและวิธีการวิทยาศาสตร์สุขภาพ               

อย่างมีคุณภาพและเป็นสากลได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี                            

ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีบ้ัณฑติยังจ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูน้ า ทางวิชาชีพอีกด้วย 

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และกระบวนการรับรองหลักสูตร ตลอดจนความต้องการของสังคมในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสังคม

และบุคคล (Soft skills) นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่มผีลตอ่การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

   

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนดของกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 

ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ                

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน            

ที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้ส่งผลให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา                 
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มีสมรรถนะทุกด้านที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถจัดการสภาพปัญหา

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ซึ่งสภาพปัญหาทวีความซับซ้อน

และเชื่อมโยงในมิติที่ต่าง ๆ กัน ท าให้การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญ               

และมีผลต่อการพัฒนาของประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพและความเช่ียวชาญสามารถเลือกใช้ทักษะ               

และการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ ได้ในระดับบุคคล ท้องถิ่น 

ภูมภิาคและประเทศ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นสากล มุ่งสร้างเสริมเจตคติที่ดี คุณธรรม จรยิธรรม

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม และส่งเสริมสุขภาพอนามัย                    

และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบอาชีพ เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์  รู้ เท่าทันต่อ                       

การเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถด าเนินงานร่วมกับบุคลากรในด้านต่าง ๆ                    

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ในภูมิภาคที่ยังประสบปัญหา                  

ทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น             

การพัฒนาเชิงพื้นที่ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ใหค้รบทุกสาขาวิชา ใหอ้อกไปรับใช้สังคมและชุมชนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

และจัดท าโครงการจัดการเรยีนการสอนในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคนและความรู้ 

ความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยี 

รวมทั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

 12.1.3 ให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานทั้งในระบบ                    

และนอกระบบ ให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ  

 12.1.4 ปรับปรุงหลักสูตรให้มกีารสอนหรอืฝกึปฏิบัติออนไลน์เพิ่มขึน้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่ง                

ของชุมชน ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” มียุทธศาสตร์ที่ ชัดเจนที่จะมุ่ง เป็น

“มหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)” ตามพระราชบัญญัติ   

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความพร้อมที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการ

จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีอตัลักษณ์ของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในด้านสุนทรียภาพ สุขภาพดี และบุคลิกภาพดี ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตบัณฑิตระดับ

วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพของประชาชนและผู้ประกอบ

อาชีพ จงึเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่จะต้องด าเนินการ คือ 

 12.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ได้จ านวนที่เพียงพอ              

มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 12.2.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับนิสิตและจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชา              

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

 12.2.3 เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  

ให้สามารถท างานร่วมกับทีมสุขภาพ ในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ การสร้างเสริมสุขภาพ 

สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ชุมชน และประชาชนทั่วไป   

 12 .2 .4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ด า รงไว้                                

ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 12.2.5 เพื่อพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                     

ในการน าไปพัฒนาระบบงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในเขตภาคเหนือตอนบนให้ได้

มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

    

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

            13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ     

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล  

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต               

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ  

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ      

Skills Development and Lifelong Learning   

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชนHealth 

Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 

ยุคดิจทิัล     

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

   รวม 30 หน่วยกิต 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                    13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร ์1  

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป  

General Biology 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics  

3(2-3-6) 
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                     13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น  

Fundamental Anatomy  

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้  

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์  

Human Physiology 

3(2-3-6) 

   

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

325101  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety  

3(2-2-5)  

 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

325341 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและและเคมีสิ่งแวดล้อม

Occupational Toxicology and Chemical Environment 

3(2-2-5) 

325429 จติวิทยาอาชีวอนามัยและการพัฒนาภาวะผูน้ า 

Occupational Health Psychology and Leadership 

Development 

3(2-2-5) 

325447 การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในแรงงาน 

นอกระบบ 

Health and Safety Management in Informal Workers 

3(2-2-5) 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

 13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน     

ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ                  

ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ                 

และเลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

    

 13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ประสานงานเพื่อให้จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะด้าน                            

ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี                     

ทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้ด าเนินประสานงานจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์

ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ในคณะที่คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ด าเนินการเปิดสอน

รายวิชาเฉพาะด้าน โดยอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่พัฒนากระบวนการการจัดการเรียน การสอน ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชานั้น ๆ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

    ศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นการบูรณาการ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์                 

เทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับทักษะความเช่ียวชาญ ในการสร้างเสริม

สุขภาพ ผสมผสาน การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิต

ใหก้ับผูป้ระกอบอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจรงิ รอบรู้ สูง้าน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

ปรับตัวทันต่อสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง น าพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัย    

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 1.2 ความส าคัญ  

  สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ 

และในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น ท า ให้เกิด

ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรวัยแรงงาน                 

มากขึ้นตามล าดับ ซึ่งการป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประชากร 

วัยแรงงานดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะ ท าหน้าที่ในการดูแล

สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีความปลอดภัยในการท างานแต่ปัจจุบันบุคลากร             

ที่จะมาปฏิบัติงานดังกล่าวยังคงขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยพะเยา                    

ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งในเขตพื้นที่ข้างเคียงมหาวิทยาลัยพบว่ามีนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

และสถานประกอบการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ตัง้อยู่หลายแห่ง เชน่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 

สถานประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิต               

ที่มีคุณภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยออกไปรับใช้สังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาร่วมกัน

ระหว่างการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนบนกับการพัฒนาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ 

ซึ่งจะเป็นตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ  

และส่งแวดล้อม คือเป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Goal 3: Good Health and Well Being) 

เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) และเป้าหมายที่ 8 งานที่ดีและเศรษฐกิจ                                      

ที่เติบโต (Goal 8 : Decent work and economic growth) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะ                             

วัยแรงงานที่เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ

เจ็บป่วย อุบัติเหตุและโรคจากการท างาน  

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เห็นความส าคัญของการจัดด าเนินการในการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยของประเทศ จึงได้จัดให้มีการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                   

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักและเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้
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จะท าให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์                  

และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่าง ๆ ได้เหมาะสม และมีระเบียบ

ระบบตลอดจนศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและของโลก โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาและศกึษาตามหมวดวิชาต่าง ๆ 

ตลอดจนวิชาเลือกที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพทางสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพ

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานของประเทศ  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

         วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

  1.3.1 มีความรู้  ความเข้าใจ คาดการณ์สืบค้น ประเมินและควบคุมป้ องกันอันตรายจาก                  

การท างานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อใหผู้้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดความเจ็บป่วย หรอืเป็นโรคจาก              

การท างาน มีความปลอดภัยขั้นต่ าตามกฎหมาย หรอืมาตรฐานทางวิชาการ 

  1 .3 .2 มีความรู้  ความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                    

สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย                     

และสภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถใช้ข้อมูลสถิติระบาดวิทยามาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ

แนวโน้มที่มผีลตอ่สุขภาพอย่างเหมาะสม 

  1.3.3 เป็นผู้น าทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข มีความรับผิดชอบ   

ต่อตนเองและผูอ้ื่น มีความสามารถในการท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผล 

  1 .3.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์                   

สามารถใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และสามารถสื่อสารด้านภาษาสากล                       

เชน่ ภาษาอังกฤษ 

  1.3.5 มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานระดับชาติและสากล รวมถึงกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่น ๆ                

ที่เกี่ยวข้อง 

  1.3.6 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างานทางวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในยุคดิจทิัลในชีวิตประจ าวันและการท างานทางวิชาชีพได้อย่างรู้เท่าทัน  
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PLO3 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

PLO4 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์ได้ 

PLO7 ผู้เรียนสามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม           

ในการท างานได้ 

PLO8 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินปัญหา ความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการท างานได้ 

PLO9 ผู้เรียนสามารถวางแผนจัดการและควบคุมปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย                                        

และสภาพแวดล้อมในการท างานได้  

PLO10 ผู้ เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย                                        

และสภาพแวดล้อมในการท างานโดยใช้กระบวนการคิดเชงิออกแบบได้ 
 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1 .  แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /

ปรับปรุ งหลักสูตรให้มี

ม าตรฐานตามที่ สกอ .

ก าหนด สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

พ ะ เ ย า  สอดคล้ อ งกั บ

ความต้องการของผู้ ใ ช้  

และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(2 )  ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานของ อว. 

(3) ติดตามความต้องการของผู้ใช้ 

แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

เทคโนโลยี 

(1) เอกสารหลักสูตร 

(2) เอกสารประกอบหลักสูตร 

(3) รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 

(4) รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ

หน่วยงานผูใ้ช้บัณฑิต 

2.  แผนการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้ เ รียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน

แต่ละด้าน  

(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้น

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูท้ั้ง 6 ด้าน  

 

(1) จ านวนแผนงาน/กิจกรรม  

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน  

(2) สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

 (2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นิสิต 

 

(3) การจัดระบบการวัดแลประเมินผลการ

เรียนรูโ้ดยคณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง 

(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษา

ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการ

วัดประเมินผลการเรยีนรู้        

(5) ความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสิตให้มี                

ความพร้อมในการเรียนการ

ส อ น ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ

ภาคปฏิบัติ  

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

(2)  บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร กับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

บรกิารวชิาการ  และการวจิัย  

(3)  จั ดการ เรี ยนการสอน

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝึก

ทักษะและความช านาญใน

วิชา ชีพอย่าง เพียงพอและ

ต่อ เนื่ อ ง  รวมทั้ ง ส่ ง เส ริ ม

ศิลปวัฒนธรรม  

(4) พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่

เ น้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

บุคลากรในหน่วยงานราชการ 

และสถานประกอบการ 

(5) พัฒนาทักษะงานทางด้าน

อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม

ปลอดภั ยของอาจารย์ ใ ห้

ทันสมัยอยู่เสมอ 

(1) แผนการพัฒนานิสิตให้มีความพรอ้มใน

การเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ  

(2) รายวิชาที่จัดให้มีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกับ

กิ จกรรม เสริมหลั กสูตรการบริการ

วิชาการ และการวจิัย  

(3) รอ้ยละของรายวิชาภาคปฏิบัติที่เน้นให้

นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม ช า น าญ                

ในวิชาชีพ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

(4) ร้อยละของหน่วยงานราชการ และสถาน

ประกอบการที่เป็นแหล่งฝึกที่บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

(5) ร้อยละของอาจารย์และผู้ช่วยสอนใน

แหล่งฝึกที่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน   

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแต่ละปี  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

               2.2.1 ส าเร็จมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หรอืเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ 

เป็นต้น 

 2.3.2 การปรับตัวและทักษะการด าเนินชีวิตในระดับอุดมศกึษา  
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     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา                  

ในช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 1 

 2.4.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าช้ันปี 
 

     2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3   60 60 60 
ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 1,260,000 2,520,000 3,780,000 5,040,000 5,040,000 

รวมรายรับ 1,260,000 2,520,000 3,780,000 5,040,000 5,040,000 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 4,800,000 4,900,000 5,100,000 5,200,000 5,400,000 

2. งบลงทุน  

    (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา) 
 300,000   300,000   350,000   350,000   350,000  

3. งบด าเนินการ 

    (คา่ใช้สอยและคา่วสัดุ) 
100,000  100,000  150,000  150,000  150,000  

4. งบด าเนินการ 
    (สาธารณูปโภค)               

 2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  

รวมรายจ่าย  7,600,000  7,700,000  7,900,000  8,100,000  8,300,000  

คา่ใช้จา่ยตอ่หัวตอ่ปี (สูงสุด) 31,000 32,000 32,000 33,000 34,000 
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2.7  ระบบการศึกษา 

                 แบบช้ันเรยีน               

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของกระทรวงแรงงาน 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 30 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ     

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 103 104 104 

2.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร์ 

 ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 30 20 

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 30 30 

   2.2.1 กลุม่วิชาพื้นฐานวชิาชีพ

สาธารณสุข 

  10 9 

   2.2.2 กลุม่วิชาวิชาชีพ

สาธารณสุข 

  30 21 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 44 54 

   2.3.1 วิชาเอกบังคับ   40 50 

   2.3.2 วิชาเอกเลอืก   4 4 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 139 140 140 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต     

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ           

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

 



22 
 

  
  

 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน

Health Environment and Community 

Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 104 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์    จ านวน  20  หนว่ยกิต  

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

 242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

 243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

 365210 ชีวเคมีเบือ้งตน้  

Fundamental Biochemistry 

3(2-3-6) 

 

  2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน  30  หนว่ยกิต 

  2.2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิชาชีพสาธารณสุข จ านวน   9  หนว่ยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes   

3(3-0-6) 

363219       กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 
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367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 2.2.2 กลุ่มวชิาวิชาชีพสาธารณสุข จ านวน 21  หนว่ยกิต 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health Behavior 

3(2-2-5) 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law 

3(2-2-5) 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

3(0-9-5) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

325202 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย 

Occupational Health Epidemiology 

3(2-2-5) 

327331 การตรวจประเมินและดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

Assessment and Primary Health Care 

3(2-2-5) 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  

Environmental Health 

3(2-2-5) 

 

  2.3 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ จ านวน  54  หน่วยกิต 

        2.3.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน  50  หนว่ยกิต 

325111 พืน้ฐานวศิวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย  

Basic Engineering for Occupational Health 

and Safety   

2(1-2-3) 

325221 หลักความปลอดภัยในการท างาน 

Principles of Safety at Work 

2(1-2-3) 

325231 อาชีวเวชศาสตร ์ 

Occupational Medicine 

 

 

2(1-2-3) 
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325232 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Hygiene 

3(2-2-5) 

325233 การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพ 

Occupational Disease Prevent and Control 

3(2-2-5) 

325322 การยศาสตรอ์าชีวอนามัย 

Occupational Ergonomics 

2(1-2-3) 

325323 กระบวนการผลติและอันตราย 

Process and Hazards 

2(1-2-3) 

325324 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(2-2-5) 

325325 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  

และสิ่งแวดล้อม 

Law of Occupational Health Safety and 

Environment 

2(1-2-3) 

325326 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

Industrial Hygiene and Safety Practice 

1(0-2-1) 

325327 การประเมนิและการจัดการความเสี่ยงในงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Risk 

Assessment 

2(1-2-3) 

325334 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงาน 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Hygiene Sampling and Analysis 

3(1-4-4) 

325335 การจัดการข้อมูลและเอกสารด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

Management of Occupational Health and 

Safety Information and Documents 

 

2(1-2-3) 
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325336 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

325342 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 

Research Methodology and Statistics 

3(2-2-5) 

325412 การระบายอากาศและการจัดการมลพิษอากาศ 

Industrial Ventilation and Air Pollution 

Management 

2(1-2-3) 

325428 การจัดการเพลิงไหมแ้ละเหตุฉุกเฉิน 

จากสารเคมี 

Fire and Chemical Emergency Management 

2(1-2-3) 

325437 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Administration 

3(2-2-5) 

325438 โครงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Project 

2(0-4-2) 

325446 ระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย  

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

Occupational Health, Safety and 

Environment Management System  

2(1-2-3) 

*325448 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

*325449 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการ 

กับการท างาน 2 

Cooperative and Work Integrated Education  

Program  II 

6 หนว่ยกิต 

 

 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรยีนเพียง 1 รายวิชา โดยในรายวิชา 325449 สหกจิศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับท างาน 2 ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 325345 สหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับท างาน 1 มาแล้ว 
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  2.3.2 วิชาเอกเลือก จ านวน   4  หนว่ยกิต 

325339 หัวข้อพเิศษด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

Special Topic for Occupational Health  

and Safety 

2(1-2-3) 

325343 การฝึกอบรมและการสื่อสารทางดา้น 

ความปลอดภัย 

Safety Training and Communication 

2(1-2-3) 

325344 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย 

ในงานก่อสร้างและงานขนส่ง 

Safety Engineering and Management in 

Construction and Transportation 

2(1-2-3) 

325345 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการ 

กับการท างาน 1 

Cooperative and Work Integrated Education 

Program I 

4 หน่วยกิต 

     

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน         6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241111 

 

คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety 

3(2-2-5) 

 

 รวม     19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning                                          

3(2-2-5) 

242101  หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

325111 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Basic Engineering for Occupational Health and Safety   

2(1-2-3) 

329101  อนามัยสิ่งแวดล้อม  

 Environmental Health 

3(2-2-5) 

 

 รวม    21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health Behavior 

3(2-2-5) 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law 

3(2-2-5) 

325202 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย 

Occupational Epidemiology 

3(2-2-5) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 

Fundamental Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology     

3(2-3-6) 

 รวม     20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

325221 หลักความปลอดภัยในการท างาน 

Principles of Safety at Work 

2(1-2-3) 

325231 อาชีวเวชศาสตร ์ 

Occupational Medicine 

2(1-2-3) 

325232 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Hygiene 

3(2-2-5) 

325233 การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 

Occupational Disease Prevent and Control 

3(2-2-5) 

 327331 การตรวจประเมินและการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

Assessment and Primary Health Care 

3(2-2-5) 

 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology          

3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 

Fundamental Biochemistry   

3(2-3-6) 

 รวม          20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

325322 การยศาสตร์อาชีวอนามัย 

Occupational Ergonomics                           

2(1-2-3) 

325323 กระบวนการผลิตและอันตราย 

Process and Hazards 

2(1-2-3) 

325324 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering     

3(2-2-5) 

325325 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

Law of Occupational Health Safety and Environment 

2(1-2-3) 

325334  การเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   

Industrial Hygiene Sampling and Analysis 

3(1-4-4) 

325335 การจัดการข้อมูลและเอกสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Management of Occupational Health and Safety Information 

and Documents 

2(1-2-3) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Filed Training Integration 

3(0-9-5) 

325326 การฝกึปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

Industrial Hygiene and Safety Practice 

1(0-2-1) 

325327 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Risk Assessment 

2(1-2-3) 

325336 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

325342 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 

Research Methodology and Statistics 

3(2-2-5) 

325xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

4 หนว่ยกิต 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes   

3(3-0-6) 

325412 การระบายอากาศและการจัดการมลพิษอากาศ 

Industrial Ventilation and Air Pollution Management 

2(1-2-3) 

325428 การจัดการเพลิงไหมแ้ละเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี 

Fire and Chemical Emergency Management 

2(1-2-3) 

325437 การบริหารงานอาชีวอนามัยและควาปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Administration 

3(2-2-5) 

325438 โครงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Project 

2(0-4-2) 

325446 ระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัยความปลอดภัย  

และสิ่งแวดล้อม 

Occupational Health, Safety and Environment 

Management System 

2(1-2-3) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาปลาย 

*325448  สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

              6 หน่วยกิต 

 

*325449 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2 

Cooperative and Work Integrated Education Program II 

 6 หนว่ยกิต 

       รวม          6 หน่วยกิต 
 

 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรยีนเพียง 1 รายวิชา โดยในรายวิชา 325449 สหกจิศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับท างาน 2 ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 325345 สหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับท างาน 1 มาแล้ว 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน       2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน                  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น                                

การผลติผลงานเชงิวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

 English for Daily Life    

   ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

   Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self and 

others in daily life context  

001104   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

   English for Communication 

   ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

   Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 

001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

   English for Academic and Professional Communication 

   ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 
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   English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

   Technology Usage for Digital life 

   แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

   Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

002102  ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

   Digital Intelligence Quotient     

   หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

   Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according to 

laws concerning information technology and communication 

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต      3(3-2-5) 

   Artistic for Life Management  

   ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต   

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจติใจ บทบาทและหนา้ที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม                                                                 

จรยิธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 

   Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 

health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 
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003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

   Skills Development and Lifelong Learning 

  ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต 

การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด   

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

  Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

003203  เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม             2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation  

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที ่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์                     

และการด าเน ินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธ ิและหน้าที ่ของตนเองตามกฎหมาย                      

ในการด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็น

พลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที ่ดีงาม                

ของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

  Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others  

003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน      1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
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  Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching                              

for community’ s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

003305  กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

  Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

003306  บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

  Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations  

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

   English for Specific Purposes   

   การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน                    

ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

   English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills related 

to students’ discipline 

241111   คณิตศาสตร์ 1        3(2-2-5) 

 Mathematics I 

 ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 
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 Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 

242101  หลักเคมี                    4(3-3-8)         

  Principles of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบพีรอิอดิก พันธะเคมีและโครงสรา้งโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ์ ปฏิกิรยิาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

243101  ชีววิทยาท่ัวไป                  4(3-3-8) 

   General Biology 

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์                                     

และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรา้งและหน้าที่ของพืช

และสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

  Life Science Physics 

  หนว่ยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหนง่และการหมุนงาน พลังงานและ

ก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติ    

ทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความรอ้นและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน 

ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ขอ งรังสี ฟิสิกส์ของ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

  Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and 

physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and 

hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation 

physics, physics of nuclear medicine 
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324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   3(2-2-5) 

  Health Education and Health Behavior  

    หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา เทคนิค

การสร้างแรงจูงใจ การชี้น า การสื่อสารสุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน                  

ปัจจัยทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผล

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การฝึกทักษะปฏิบัติการให้สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ              

ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

  Principles and concepts of health education and health behaviors, health literacy, determinants 

of health, health education methods, media health education and public speaking, writing health 

education lesson plans, motivation techniques, advocacy, basic health communication, communication 

personality, community speaking, psychological economic social and cultural factors toward health 

behaviors, practical skills for health education and developing health behaviors at individual, family and 

community levels 

324263 จรรยาบรรณวิชาชพี และกฎหมายสาธารณสุข      3(2-2-5) 

  Professional Ethics and Public Health Law  

  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ กฎหมาย

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครอง พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พระราชบัญญัติวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์ความรู้กฎหมายประยุกต์ใช้ในการฝึก

ปฏบิัตงิานด้านสาธารณสุข 

  Professional standards, professional ethics, professional and social responsibilities, principles 

of forensic medicine, public health laws and laws related to professional practice, environmental law, 

consumer protection law, occupational health and safety law, laws relating to public administration, 

communicable diseases Act, community health professions Act, forencis medicine and the integration of 

applied legal knowledge in public health practice 

324372 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ        3(0-9-5) 

 Field Training Integration   

 การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา วางแผน ด าเนินการแก้ไข

ปัญหาดา้นสาธารณสุข การติดตามและการประเมนิผล 
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 Practicum of health situation analysis, data collection design, data survey, data analysis, 

problems prioritization, planning, health problem alleviated implementation, monitoring and evaluation  

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(2-2-5) 

 Occupational Health and Safety 

 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม                   

และสภาพแวดล้อมในการท างาน อุบัติเหตุและอุบัติภัยในที่ท างาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานก าหนด              

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรคจากการประกอบอาชีพ การยศาสตร์อาชีวอนามัย การสร้างเสริมสุขภาพ

ในสถานประกอบการ การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                

การบูรณาการความรูท้างดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่การท างานทางวิชาชีพ 

 Principles and basic concepts of occupational health and safety, working environment and 

condition, accidents and disasters in workplace, control and protection in occupational health and 

safety, safety at work with chemicals, organizations, standards, regulations and relevant laws, 

occupational disease, occupational ergonomics, health promotion in workplace, occupational health 

and safety risk assessment and management, integrating knowledge of occupational health and 

safety into professional work 

325111 พื้นฐานวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 

 Basic Engineering for Occupational Health and safety   

 หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  แบบพื้นฐาน                       

ทางวิศวกรรมโยธา แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล โครงสร้างงานอาคาร ความแข็งแรงของวัสดุ 

อนุภาคในบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อนกลศาสตร์ของไหล ระบบท่อ ปั๊ม           

เครื่องอัดอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ                     

ระบบควบคุมทางวิศวกรรม การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 

 Principles of engineering for occupational and safety, civil engineering drawing, mechanical 

engineering drawing, structural engineering, strength of materials, ambience particles, thermodynamics 

and heat transfer, fluid mechanics, pipeline pumps air compressors and air conditioning, electrical 

circuit, engineering control system, drawing by application 
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325202 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย       3(2-2-5) 

 Occupational Epidemiology 

 หลักการทางระบาดวิทยาอาชีวอนามัย ธรรมชาติการเกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค 

การวัดความถี่ของการเกิดโรค ดัชนีอนามัย รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาอาชีวอนามัย การวัด

ความเสี่ยงของการเกิดโรค ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์

และความสัมพันธ์ทางสาเหตุของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังและการสอบสวน

ปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ กรณีการศึกษาทางระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย การประยุกต์

ระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 Principles of epidemiology, natural history of epidemic, principles of disease prevention and 

control measures of disease frequency, health indices, study design in epidemiology, measures of 

risk, epidemiology of injury and accident, concepts of association and causation of occupational 

disease, surveillance and investigation of health problems in workplace, epidemiological studies in 

occupational health, application of epidemiology in occupational health and safety 

325221 หลักความปลอดภัยในการท างาน          2(1-2-3) 

 Principles of Safety at Work 

 หลักการและความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม แนวคิดและทฤษฎี                

การเกิดอุบัติเหตุ เทคนิคในการป้องกันอุบัติเหตุ บันทึกการบาดเจ็บและดัชนีการบาดเจ็บในการท างาน 

การตรวจความปลอดภัยในการท างาน การวิเคราะห์งานและสอบสวนอุบัติเหตุ องค์กรความปลอดภัย 

แผนงานและเอกสารด้านความปลอดภัย การท างานในที่มีความเสี่ยงสูง ระบบการขออนุญาตท างาน  

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การจัดสวัสดิการ            

ในการท างาน กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 

 Principles and importance of industrial safety, concepts and theories of accidents, techniques 

for preventing accidents, records of injuries and occupational injury indices, occupational safety audits, 

job analysis and accident investigation, safety organization, safety plans and documents, working at 

high risk, work permit system, personal protection equipment, safety training, welfare at work, 

occupational safety law, safety promotion activities 
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325231 อาชีวเวชศาสตร์        2(1-2-3) 

 Occupational Medicine 

 แนวคิดและขอบเขตงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ โรคจากการประกอบอาชีพ  การวินิจฉัย                  

และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ พยาธิสรีรวิทยาในการท างาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                              

ในงานอาชีวเวชศาสตร์ หลักการและการวางแผนการตรวจสุขภาพพนักงาน การประเมินสมรรถภาพ                           

ในการท างาน การตรวจติดตามตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ การด าเนินงานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาล                  

และสถานประกอบการ การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว  

 Concepts and scope of occupational medicine, occupational disease, diagnosis and 

investigation of occupational diseases, pathophysiology at work, laws related to occupational 

medicine, principles and planning of employee health checks, performance assessment, biological 

indicator monitoring, occupational medicine operations in hospitals and establishments, welfare for  

health of employees and their families 

325232 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม         3(2-2-5) 

 Industrial Hygiene 

 แนวคิดพื้นฐานของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานสารเคมีในอากาศ ดัชนชีี้วัด

ทางชีวภาพ การส ารวจโรงงาน กลยุทธ์ในการประเมินการสัมผัส หลักการประเมินสภาพแวดล้อม                                                

ในการท างานทางด้านกายภาพ เคมี  ชีวภาพ และการยศาสตร์ วิธีการควบคุมทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

 Basic concepts of industrial hygiene, threshold limit value , biological exposure indices, walk 

through survey, strategies for  exposure assesment, principles for assessing in physical, chemical, 

biological and ergonomic working environment, industrial hygiene control methods  

325233 การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ    3(2-2-5) 

 Occupational Disease Prevent and Control 

 สาเหตุ อาการ ของโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี สาเหตุ อาการ ของโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ                 

ทางกายภาพ สาเหตุ อาการ ของโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ สาเหตุ อาการ ของโรคระบบ

ทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน สาเหตุ อาการ ของโรคของผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจาก             

การท างานสาเหตุ อาการ ของโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน                     

สาเหตุ อาการ ของโรคมะเร็งที่เกิดเนื่องจากการท างาน  หลักการป้องกันและควบคุมโรคจาก              

การประกอบอาชีพ การเฝา้ระวังสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

การวางแผนการจัดการสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ 
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 Causes and symptoms from disease by chemical agents, physical agents, biological agents, 

occupational respiratory diseases, skin disease, musculoskeletal disorders and occupational cancer, 

principles of prevention and control of occupational disease, occupational health surveillance, health 

promotion in workplace, occupational health management planning 

325322  การยศาสตร์อาชีวอนามัย          2(1-2-3)    

  Occupational Ergonomics                           

  การยศาสตร์ ในงานอาชีวอนามัย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เครื่องจักร ผลกระทบทางสุขภาพ

จากปัญหาการยศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว  ความล้าจากการท างาน             

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การท างานกะ ภาระงานและการขนย้าย การวัดขนาดสัดส่วน

ร่างกายมนุษย์ การออกแบบงานและสถานีงาน การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบทางการยศาสตร์                    

การใช้เครื่องมอืทางการยศาสตร์ 

  Ergonomics in occupatinal, human and machine interaction, health effects of ergonomics 

problems, biomechanics, time and motion study, fatigue syndrome, ergonomics risk assessment, shifts 

work, workload and movement, anthropometry, workstation design, applied program usage in 

ergonomic design, ergonomic tools usage 

325323  กระบวนการผลิตและอันตราย                      2(1-2-3) 

  Process and Hazards 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ มลพิษจากการด าเนินกิจกรรมของ

สถานประกอบการ การค้นหาและวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตและอันตราย

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ปิโตรเคมี กระดาษและเยื่อกระดาษ อาหารและเครื่องดื่ม 

ผลติอาหารสัตว์ ก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสตกิส ์คลังสินค้า อุตสาหกรรมทางการเกษตร การผลติไฟฟ้า  

  Basics knowledge of industrial process, products, pollution from activities of enterprises, 

hazard identification and analysis in production process, industrial process and hazard in cement 

industries, electronics, automotive, petrochemical, paper and pulp, food and beverage, animal feed 

production, construction, transportation and logistics, warehousing, agricultural industry, power generation 

325324  วิศวกรรมความปลอดภัย       3(2-2-5) 

  Safety Engineering     

    หลักการทางวิศวกรรมในการป้องกันอันตรายจากสภาพการท างาน ลักษณะการท างานที่เป็น

อันตราย การวางผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย การประเมินอันตรายเครื่องจักร เครื่องปั๊มโลหะ หม้อไอ

น้ า ภาชนะความดัน หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน รถยก ปั้นจั่น อุปกรณ์ช่วยยก ระบบไฟฟ้า 

ลิฟท์ งานเชื่อมโลหะ โลจิสติกส์ รังสี งานก่อสร้าง นั่งร้าน งานที่สูง ฝุ่นระเบิด ที่อับอากาศ เทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ ์การท างานในที่มีความเสี่ยงสูง  
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   Engineering principles for preventing hazards from working conditions, unsafety working 

condition, plant layout, machine hazard assessment, power press machine, stream boiler, pressure 

vessel, thermal fluid heater, forklift, crane, lifting equipment, electrical systems, lift, welding 

operation, logistics, radiation, construction, scaffolding, high place, explosive dust, artificial 

intelligence technology, working at high risk  

325325 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม                2(1-2-3)    

   Law of Occupational Health Safety and Environment 

   หลักการ ความส าคัญและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางด้าน                     

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า

ทะเบียนกฎหมาย การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                      

และสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้กฎหมายในการด าเนินงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   Principles, significance and spirit of safety occupational and environmental law, ennvironmental 

law, occupational and environmental legal registration, assessment of conformity between of safety laws 

occupational health and environment and safety occupational and environmental law implementation 

325326 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                      1(0-2-1) 

   Industrial Hygiene Practice 

   การฝึกปฎิบัติการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลวิธีใน              

การเก็บตัวอย่าง การประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานในพื้นที่การท างานจริง  การเขียนรายงาน                              

การน าเสนอผลการตรวจวัด การใหข้้อเสนอแนะในการควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   Practicing in industrial hygiene sampling and analysis, sampling strategy, environment 

evaluation in working area, writing report, presentation of result in environmental working 

measurement , providing suggestion to control hazards in working environment 

325327 การประเมินและจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 

 Occupational Health and Safety Risk Assessment Management 

 หลักการและแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัย เทคนิคการชี้บ่งอันตราย 

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง การจัดท ารายงานผลการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง 

 Principles and concepts of occupational and health risk management, hazard identification 

techniques, job safety analysis, health risk assessment, risk assessment, risk reducing and controlling 

measurements, risk assessment report, risk communication 
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325334 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม           3(1-4-4) 

 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 

 การใชเ้ครื่องมอืเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การวางแผนการเก็บ

ตัวอย่าง การประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล     

การรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 Equipment usage for industries hygiene sampling and analysis, sampling planning strategy, 

physical, chemical and biological environement measurement, data interpretation of environmental 

measurement, report writing of industrial hygiene measurement  

325335 การจัดการข้อมูลและเอกสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-2-3) 

 Management of Occupational Health and Safety Information and Documents 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิตทิางสุขภาพ ความปลอดภัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดท าเอกสารการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การจัดท าคู่มือ

ความปลอดภัย การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย รายงานผล                 

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ การจัดท าเอกสารการขออนุญาต

ท างาน 

 Occupational health and safety data analysis, statistics on health, safety and work 

environment, documentation of annual health check up specific to occupational risk factor, safety 

manual and procedures preparation, preparation of documentations related to safety implementation, 

professional safety officer performance report, work permit documentation 

325336 สัมมนา         1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การอ่านและวิ เคราะห์บทความวิชาการ การน าเสนอ                    

การอภิปรายและการตอบข้อซักถาม การเขียนรายงาน ในประเด็นทางด้านอาชีวอนามัย                                  

และความปลอดภัย 

 Searching, collecting data, reading and analyzing academic articles, report writing, presenting, 

discussing and answering questions in occupational health and safety 

325339 หัวข้อพิเศษด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    2(1-2-3) 

 Special Topic for Occupational Health and Safety 

 กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน กลยุทธ์การจัดการปัญหาสุขภาพของแรงงานยุคใหม่ และแนวโน้มการพัฒนา   

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอนาคต 
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 Case studies of occupationa health and safety concepts responding to current situation and 

environment, modern management strategies for labor health problems and trends in development 

of occupational health and safety in future 

325341 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและเคมีสิ่งแวดล้อม                 3(2-2-5) 

 Occupational Toxicology and Environmental chemistry 

 หลักการและความรู้เบื้องต้นของพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษ                  

ที่เข้าสู่ร่างกาย กลไกปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารเคมีในร่างกาย                 

และสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษของสารพิษต่ออวัยวะภายในร่างกาย การก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย                

การประยุกต์ใช้หลักการพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษและอันตราย                

ของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ การจัดการสารเคมีเบื้องต้น ความปลอดภัย                     

ในการท างานกับสารเคมี การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการใชง้านสารเคมี  

 Principles of toxicology, dose- response relationship in toxicology, mechanism of body 

response to toxicants, biotransformation, target organ toxicity, mechanism of excretion, application 

of toxicology in occupational health and environment, hazardous chemicals in environment, safety 

data sheets, basic chemical management, chemical safety, control and prevention of chemical use 

325342 ระเบียบวิธีวจิัยและสถิติ                3(2-2-5) 

 Research Methodology and Statistics 

 หลักการทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติพื้นฐาน

ทางการวจิัย การใชส้ถิตเิชงิพรรณณา และเชงิวิเคราะห ์การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติเพื่อการวิจัย การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปรและ

กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การเลือกใช้สถิตสิ าหรับวิเคราะหข์้อมูล การเขียนโครงรา่งทางการวิจัย 

 Statistical principles and research methods in occupational health and safety, basic research 

statistics,  using descriptive statistics and analytical, using software packages to analyze statistical 

data for research, problem determination, setting objectives and assumptions, defining variables and 

conceptual frameworks, creation and testing of research tools, population and sample, data collection, 

selection of statistics for data analysis, research outline 
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325343 การฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย               2(1-2-3) 

 Safety Training and Communication 

 การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย หลักการและเทคนิคการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย              

การพัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสาร การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม การผลิตสื่อและคู่มือการฝึกอบรม 

การสร้างการมีส่วนร่วมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคนิคการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน 

เทคนิคการฝกึอบรมความปลอดภัยในการท างาน การประเมินผลการฝกึอบรม  

 Safety communication, principles and technique in safety communication, personality 

development in communication, preparation of training courses, production of media and training 

manuals, developing engagement in occupational health and safety, techniques for teaching while 

working, safety training techniques, training evaluation 

325344 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้างและงานขนส่ง 2(1-2-3) 

 Safety Engineering and Management in Construction and Transportation 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมการก่อสร้าง วัสดุ วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง                       

การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น การอ่านแบบก่อสร้าง การตรวจสอบงานก่อสร้าง 

การสุขาภิบาลในอาคาร การบริหารโครงการก่อสร้าง  หลักความปลอดภัยและการจัดการ                       

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีการป้องกัน กฎหมายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์และจัดการความสี่ยงในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของ

นั่งร้านและปั้นจั่น จิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องต้น ประเภท ระบบ อันตรายในขั้นตอนการขนส่ง                      

การจัดการด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในการขนสง่ 

 Introduction to construction engineering, construction materials and equipment, introduction 

to structural condition evaluation, blueprint reading, construction work inspection, building sanitation, 

construction project administration, principles of safety and management in construction, accident 

cause and prevention, safety law related in construction , risk management in construction, safety in 

scaffolding and cranes work, basics psychological in safety construction, types, system, hazards in 

transportation process, safety management in event of force majeure during transportation 
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325345 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1    4 หน่วยกิต 

 Cooperative and Work Integrated Education Program I    

 การเรียนรูค้วบคู่กับการน าความรูไ้ปปฏิบัติงานจริง การสังเกตการณ์ท างาน การพัฒนาทักษะ

และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Work intergrated education, work observation into pratice, development of skills and work 

experience related to occupational health and safety in private or government sector 

325412 การระบายอากาศและการจัดการมลพิษอากาศ    2(1-2-3) 

 Industrial Ventilation and Air Pollution Management 

 หลักการเกี่ยวการระบายอากาศทางอุตสาหกรรม หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซ 

กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมมลพิษอากาศ การออกแบบการระบายอากาศเฉพาะที่ ฮูดดูด

อากาศ พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศส าหรับฝุ่นและก๊าซ การระบายอากาศ            

แบบทั่วไป การออกแบบห้องสะอาด การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร การระบายอากาศ                

เพื่อป้องกันเพลิงไหม้และที่อับอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ 

 Principles of industrial ventilation, principles for particulate matter and gaseous pollutants 

control, air pollution control regulations and standards, local exhaust ventilation design, exhaust hood, 

ventilation fan, air pollution control equipment for particulate and gases, general ventilation, clean 

room design, indoor air quality management, fire prevent and confined space ventilation, testing of 

ventilation system  

325428 การจัดการเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี              2(1-2-3) 

 Fire and Chemical Emergency Management 

 หลักความปลอดภัยทางดา้นอัคคีภัย มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในประเทศและต่างประเทศ  

เส้นทางหนีไฟ ป้ายเตือนและไฟส่องสว่าง เครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม ้ระบบ

ดับเพลิงด้วยน้ า ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ แผนฉุกเฉิน การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบือ้งต้นและซ้อมอพยพ

หนีไฟ การจัดการวัตถุอันตราย ระบบบัญชาการ ณ ที่ เกิดเหตุ การใช้โปรแกรมเพื่อท านาย               

การแพร่กระจายของสารเคมี การจัดท าแผน ขั้นตอน และการฝึกปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจาก

สารเคมี 
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 Principles of fire safety, local and international fire protection standard, meams of egress, 

emergency signage and emergency lighting, portable fire extinguisher, fire alarm systems, water-

based fire protection systems, gaseous fire extinguisher, emergency plan, basic firefighting training 

and evacuation, hazardous chemical management, incident command system, predicting program 

for chemical dispersion, chemical emergency plan preparation, procedures and practice of chemical 

emergency response 

325429 จิตวิทยาอาชวีอนามัยและการพัฒนาภาวะผู้น า    3(2-2-5) 

 Occupational Health Psychology and Leadership Development   

 หลักการทางด้านจิตวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการท างาน   

การวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานเพื่อความปลอดภัย 

ความเครียดและการจัดการความเครียดในการท างาน การเสริมสร้างสุขภาพจิตในการท างาน คุณลักษณะ

และสมรรถนะผู้น าที่ประสบความส าเร็จ ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและ

ภาวะผู้น าในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตัดสินใจและการจัดการในภาวะวิกฤต กรณีศึกษา

ผู้น าทีป่ระสบผลส าเร็จในวิชาชีพ 

 Principles of psychology in occupational health and safety, quality of work life, personalities 

and behaviors analysis, behavioral change for work safety, work stress and management, mental health 

promotion at work, attribute and competency of successful leaders, emotional and social quotient, 

personality and leadership development in occupational health and safety, decision making and crisis 

management, case study of successful leaders in occupational health and safety  

325437 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย              3(2-2-5) 

 Occupational Health and Safety Administration 

 หลักการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย 

การจัดการความปลอดภัยเชิงระบบ การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต การบริหารทรัพยากร

ทางด้านความปลอดภัย จิตวิทยาและการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

องค์กรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย การวางแผน

และประเมินผลการด าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จรรยาบรรณวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท างาน 

 Principles of occupational health and safety administrations, loss control management, 

systematic safety management, process safety management, resource management in safety, 

psychology and communications for safety, labor relations and welfares, professional organization of 

occupational health and safety, industrial economics and safety, planning and implementation 

assessment in occupational health and safety, code of ethics of safety officer  



50 
 

  
  

 

325438 โครงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย              2(0-4-2) 

 Occupational Health and Safety Project 

 การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดท าโครงงานในหัวข้อ                 

ที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย การรายงานความก้าวหนา้ การพัฒนาต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาทางดา้นอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย การน าเสนอโครงงาน และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณแ์ละบทความทางวจิัย 

 Integrating knowledge on occupational health and safety, conducting  individual project on 

interesting topic of research, progress reporting, prototype development  in occupational health and 

safety, project presentation, preparing  complete report and research articles  

325446 ระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 

 Occupational Health, Safety and Environment Management System 

 หลักการ ความรู้ เบื้ องต้นของระบบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย                               

และสิ่งแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ค าจ ากัดความ ข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การควบคุมเอกสาร การตรวจสอบระบบมาตรฐานภายในองค์กร การแก้ไข                                   

และการป้องกันความไม่สอดคล้องของกฎหมายหรือข้อก าหนด 

 Principles, basic knowledge of occupational health safety and environmental standard system 

relevant Thai and international standard, definitions, system requirements, related documents, document 

control, internal standard system audit, corrective and preventive of non-conformity 

325447 การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ            3(2-2-5) 

 Health and Safety Management of Informal Workers  

 ความปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบ การยศาสตร์ในการท างานในแรงงาน

นอกระบบ โรคจากการประกอบอาชีพในแรงงานนอกระบบ คุณภาพชีวิต สุขภาพ สวัสดิการของ

แรงงานนอกระบบ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบ                

การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน การประเมินความเสี ่ยงทางสุขภาพ                    

และความปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบ การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

ในแรงงานนอกระบบ  

 Safety at work of informal labour, ergonomics of informal labour, occupational disease in 

informal labour,  quality of life, health, informal labour welfare, law and standard related with health 

promoting of informal labour,  behavior based safety,  safety and health risk management of informal 

labour, occupational health services for informal labour 
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325448 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย       

และความปลอดภัยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

 Practicing, learning, enhancing experiences and skills in occupational Health and safety as 

trainee in private or government sector 

325449 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน 2   6 หน่วยกิต 

 Cooperative and Work Integrated Education Program II  

 รายวิชาบังคับก่อน :  325345 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน 1 

 Prerequisite :  325345 Cooperative and Work Integrated Education Program I 

 การฝึกปฏิบัติงานร่วมกับการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ การพัฒนาทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง 

กับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

 Integrated work practice with learning and enhancing experience, developing skills in 

occupational health and safety as trainee in private or government sector 

327331 การตรวจประเมินและดูแลสุขภาพเบื้องต้น                 3(2-2-5) 

 Assessment and Primary Health Care 

 การประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาล การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพ               

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ การบันทึก

ข้อมูล การคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพและส่งต่อ การฟื้นฟูสภาพเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล 

การช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐาน และการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 Health assessment, first aid, primary medical and health care, basic life support, emergency care, 

medical terminology, data recording, patient screening and referrals, preliminary rehabilitation, practice in 

first aid, basic life support, and primary medical care according to the scope of community health professions 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม                    3(2-2-5) 

 Environmental Health 

 หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสีย

อันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูล                 

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียง และการควบคุม

ความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ               

การควบคุมแมลงพาหะน าโรค การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความส าคัญ

ของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึน้ ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 



52 
 

  
  

 

 Principles and concepts of environmental health, effects of water pollution and air pollution and 

hazardous waste on the health and environment, water supply management, water and sewage 

treatment, solid waste and hazard waste management,  air pollution control, noise control and vibration 

control, food sanitation, environmental sanitation in community and establishment, insects and vectors 

control, nuisance management environmental health management in community, importance of 

environmental health in current situation, occurring. greenhouse effect and global warming 

361203 จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา       3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology          

  ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค                     

ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต              

การตดิเชื้อและกลไกการตา้นทานตอ่การตดิเชื้อ 

Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of microorganisms and 

parasites, infection and host defense mechanism 

363219  กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น        3(2-3-6) 

 Fundamental Anatomy 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง ๆ ในมนุษย์ 

ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท  ระบบรับ

ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลือง

และภูมคิุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอรโ์มน และระบบสืบพันธุ์  

General knowledge of gross anatomy and histology of the human organ systems; 

integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory and special 

sense organs, respiratory system, cardiovascular system, lymphatic and immune system, digestive 

system, endocrine system and reproductive system 

365210  ชีวเคมีเบื้องต้น         3(2-3-6) 

 Fundamental Biochemistry    

 คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก  

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา               

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม

ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 
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  Chemical properties and metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic 

acids, properties and activities of enzymes, central dogma, molecular biology techniques, hormonal 

regulation, bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, relationship between biochemistry 

and disorders, biochemistry of blood and urine and biochemical properties testing for biomolecules 

367202   สรีรวทิยาของมนุษย์        3(2-3-6) 

    Human Physiology     

    บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของ

เซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

    Human body roles, functions and mechanisms of various systems in normal condition such 

as cellular physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation 

  

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ   

 1.  เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

1.1 325 หมายถึง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 2. เลขในล าดับที่ 4   หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

2.2 เลข 2  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

2.4 เลข 4  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

 3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3.1 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาพืน้ฐานสาธารณสุขศาสตร์ 

3.2 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวชิาด้านวิศวกรรมและการควบคุม 

3.3 เลข 2  หมายถึง กลุ่มวชิาด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย 

3.4 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวชิาด้านอาชีวอนามัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

3.5 เลข 4  หมายถึง กลุ่มวชิาสนับสนุนวิชาชีพ 

 4.  เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์       

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวเกษแกว้ 

เสียงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ 

สุขศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2558 

2550 

 

2546 

2 นางสาวทววีรรณ  

ศรีสุขค า 

36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรตบัิตรการ

ปฏบัิตกิารฉุกเฉิน

นอกโรงพยาบาล

ส าหรับพยาบาล

วชิาชีพ 

ประกาศนียบัตร

การพยาบาล

เฉพาะทาง

พยาบาลเวช 

ปฏบัิตท่ัิวไป 

 

 

 

 

 

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

 

 

 

วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  

 

 

2557 

 

 

 

 

2556 

 

 

 

 

54 

9
 

 



49 
 

    

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

    ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์

และผดุงครรภ์

ชัน้สูง 

ประชากรศึกษา 

การเจรญิพันธ์ุและ 

วางแผนประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พษิณุโลก 

 

2553 

2535 

 

2531 

2527 

3 นางสาวเทียนทอง   

ตะ๊แก้ว 

35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

วท.บ. 

 

 

 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชยีงใหม ่ 

2551 

2544 

2557 

2538 

4 นายน้ าเงิน จันทรมณ ี 36601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วศิวกรรมทางการแพทย ์

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

2550 

2551 

 

2548 

55 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายบุญลอื ฉิมบ้านไร ่ 31103005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

ส.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม

อุตสาหกรรม 

วทิยาการระบาด 

อาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 

2559 

 

2539 

2536 

 

2531 

6 นายประจวบ 

แหลมหลัก 

36405003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ค.ด. 

สค.ม. 

 

ศ.บ. 

ส.บ. 

ส.บ. 

 

การศึกษานอกระบบ 

สังคมศาสตร์การแพทย ์    

และสาธารณสุข 

การศึกษานอกระบบ 

บริหารสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2558 

2548 

2537 

 

2545 

2543 

2533 

7 นายสมคิด จูหวา้ 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ส.บ. 

 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิลัยนเรศวร 

 

สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551 

2545 

 

2540 

2537 

56 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

8 นายสมชาย จาดศรี 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

เทคนคิการแพทย์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2549 

2536 

2527 

9 นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 55403900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เวชศาสตร์ชุมชน 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม

อุตสาหกรรม 

วศิวกรรมความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2562 

2551 

 

2549 

2545 

10 นายอนุกูล มะโนทน 36407000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การสง่เสริมสุขภาพ 

บริหารสาธารณสุข 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 

2541 

2537 

11 นางสาวอรัณยภ์ัค   

พทัิกษพ์งษ์ 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยาสิ่งแวดล้อม 

ชวีวทิยาสิ่งแวดล้อม 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

2552 

2548 

12* นายประกาศติ  

ทอนชว่ย 

15601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2553 

57 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

13 นายปฏพิัทธ์ วงค์เรือง 15799001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยแีละการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2555 

2552 

14 นางสาวปิยะวดี   

ศรีวิชัย 

35399002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

วทิยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2563 

2548 

2548 

 

2545 

15* นางสาวศศวิมิล  

บุตรสีเขียว 

34601007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

และความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

และความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2562 

 

2552 

 

2548 

16 นายสรวศิ บุญญฐ ี 1539900XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2556 

17 นายสุทธิชัย ศริินวล 36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 

2550 

2539 

58 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

18 นางสาวอุรัชชา   

สัจจาพงศ์ 

35406001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

วท.บ. 

เวชศาสตร์ชุมชน 

การสง่เสริมสุขภาพ 

 

กิจกรรมบ าบัด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2563 

2553 

2556 

2548 

19 นายกฤษฎา สารทอง 15601001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

สุขภาพจิต 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2558 

2556 

20 นางสาวจุฑามาศ 

ตามเพิ่ม 

16699001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2562 

 

2557 

21* นางสาวชุมาพร   

รถสีดา 

34006001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

พษิวิทยา 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2553 

2552 

 

2549 

22 นายณรงค์ ใจเท่ียง 15601001XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

ศษ.บ. 

 

ศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกรกิ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 

2557 

23 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ  

นศิารัตน์ อุตตะมะ 

15104001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ.  

การวจิัยและการจัดการ 

ด้านสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2560 

 

2554 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

24* นางสาวปุณญิสา 

ผุดผ่อง 

15704001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2553 

25 นางสาวเนตรนภา  

พรหมมา 

36703004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อนามัยครอบครัว 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

26 นางสาวพรพนา  

สมจิตร 

15404000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

โรคติดเชื้อและ 

วทิยาการระบาด 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2548 

27* นางสาวพรรณวด ี 

สิงห์แกว้ 

35601007XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 

2548 

28 นายศราวุฒ ิแสงค า 13413000XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

วท.บ. 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2557 

2554 

29* นายศุภกาญจน์  

แก่นท้าว 

14303001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

 

วท.บ. 

วศิวกรรมความปลอดภัย 

และการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

2560 

 

2553 

30 นางสาวสุนันทา   

ตัง้นติพิงศ์ 

31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวทิยา 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2540 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

31 นางสุรางคนา  

ไชยรินค า 

35504001XXXXX อาจารย์ พย.ม.

ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์

และผดุงครรภ์

ชัน้สูง 

การพยาบาลเด็ก มหาวทิยาลัยมหดิล  

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

2544 

2537 

32 นางอรทัย เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม 

พย.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ มหาวทิยาลัยรามค าแหง  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

2552 

2539 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  

  

61 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 นายเฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ รองศาสตราจารย์ Dr.P.H. 

M.P.H. 

วท.บ. 

Epidemiology 

Environmental and Occupational Health (Hons) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2530 

2517 

2514 

2 นางสาวสสิธร  เทพตระการพร รองศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.P.H 

วท.บ. 

Public Health 

Public Health 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2537 

2528 

2525 

3 นางอนามัย  เทศกะทึก รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

วท.บ. 

ส.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

พยาบาลศาสตร์ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2548 

2537 

2530 

2542 

4 นายวิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล รองศาสตราจารย์ วท.ม 

วศ.บ. 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

เครื่องกล 

2526 

2521 

5 นางศรีรัตน์  ล้อมพงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

ส.บ. 

วท.บ. 

Medical Science 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

2548 

2539 

2537 

2530 

62 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ป ี

6 นายอัมรนิทร ์ คงทวีเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ D.Eng 

M.Eng 

B.Eng 

Civil and Environment Engineering 

Environmental Engineering 

Civil Engineering 

2553 

2545 

2543 

63 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 ในการฝึกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นการฝึกเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีทักษะภาคปฏิบัติด้านการสาธารณสุขศาสตร์                    

และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ การฝึกภาคปฏิบัติ                 

จะฝึกที่ชุมชนโดยยึดหลักการเรียนรู้จากชุมชน (Community–based learning) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของชุมชน และวางแผนเพื่อแก้ ไข พัฒนาปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ                               

โดยแบ่งการฝกึเป็น 3 ระดับ คอื  

1.  การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาวิชา                 

สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการประยุกต์ความรู้และทฤษฏี 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น การออกแบบ

การเก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

วางแผน ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการประเมินผล จัดท ารายงาน                 

การฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน  

2. การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นการฝึกภาคปฏิบัติงานทางด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ความรู้และทฤษฎีในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมในการท างาน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนจัดการสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ             

ที่เกิดจากอันตรายทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในหน่วยงานภาคเอกชน ให้สอดคล้อง                         

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  

 3. การฝึกสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1 จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ

งานวิชาชีพของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย โดยจะมี

การฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้การดูแลของอาจารย์และอาจารย์พี่เลีย้งประจ าแหล่งฝกึ 

 4. การฝึกสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2 เป็นการ

ฝกึภาคปฏิบัติงานวิชาชีพของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง โดยจะ

มีการฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้การดูแลของอาจารย์และอาจารย์พี่เลีย้งประจ าแหล่งฝกึ 

 4.1  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 1. สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข               

เพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล พนักงาน 

ครอบครัวและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข  
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 2. สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข              

อย่างเป็นองค์รวม  

 3. สามารถส ารวจตรวจสอบสถานประกอบการ ชุมชนอย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูล

มาน าเสนอหรือน าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอนามัย                

และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน และสิ่งแวดล้อมภายนอก 

       4. สามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค                   

การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพตามพระราชบัญญัติวิ ชา ชีพ                                

การสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3  

      5. สามารถตรวจประเมินบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อการ               

ส่งต่อตามพระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3  

                 6. สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนงานโครงการสุขภาพของผู้ประกอบ

อาชีพ และการปฏิบัติตามแผน การตดิตาม การประเมนิผล 

 4.2  ช่วงเวลา   

    ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 3 และ 4  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี ภาคการศึกษา 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

Field Training Integration 

3(0-9-5) 3 ปลาย 

325326 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

Industrial Hygiene Practice  

1(0-2-1) 3 ปลาย 

325445 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการ 

กับการท างาน 1 

Cooperative and Work Integrated Education 

Program I 

4 หนว่ยกิต 3 ปลาย 

325448 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 4 ปลาย 

325449 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการ 

กับการท างาน 2 

Cooperative and Work Integrated Education 

Program II 

6 หนว่ยกิต 4 ปลาย 
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน    

ชั้นปี รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ตารางสอน 

และจ านวนชั่วโมง 

3 324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ  

Field Training Integration 

3(0-9-5) ภาคปลาย 

3 หน่วยกิต 

135 ช่ัวโมง 

3 325326 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม  

Industrial Hygiene Practice  

1(0-2-1) ภาคปลาย 

2 หน่วยกิต 

90 ช่ัวโมง 

3 325445 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการ 

กับการท างาน 1 

Cooperative and Work Integrated 

Education Program I 

4 หนว่ยกิต ภาคปลาย 

 

4 325448 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต ภาคปลาย 

6 หนว่ยกิต 

450 ช่ัวโมง 

4 325449 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการ 

กับการท างาน 2 

Cooperative and Work Integrated 

Education Program II 

6 หนว่ยกิต ภาคปลาย 

6 หนว่ยกิต 

450 ช่ัวโมง 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

ข้อก าหนดในรายวิชา 325342 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ และรายวิชา 325438 โครงงานด้าน                    

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก าหนดให้นิสิตต้องท างานวิจัยกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ                    

งานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจ                             

และความถนัดของนิสิต ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ารายวิชา ซึ่งจะต้อง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยการด าเนินการจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 325448 สหกิจศึกษาและ รายวิชา 325449       

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2 ต้องจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาทางด้าน                     

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นรายบุคคล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
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และกระบวนการวิจัยในการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ 

โดยจะต้องส่งรายงานการด าเนินโครงการตามรูปแบบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยเป็นหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งนิสิตสามารถศึกษาได้ตามความสนใจ                

และปัญหาที่ เกิดขึ้นในหน่วยงานที่นิสิตฝึกปฏิบัติงานและตรงตามความต้องการของแหล่งฝึก                  

โดยมีขอบเขตของงานที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์พี่เลีย้งประจ าแหลง่ฝกึ 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ คือ การน าหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข มาก าหนด

ปัญหาการตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน มีการก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบ

เครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในประชากรกลุ่มตัวอย่าง สามารถน าเสนอข้อมูลการน าเสนอข้อมูล 

เขียนโครงการและรายงานการวิจัย และการประเมนิโครงการวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

   โครงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน                   

อาชีว อนามัยและความปลอดภัย มาใช้ในการจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย                    

ท าให้นิสิตสามารถพัฒนาต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                        

รวมถึงการน าเสนอโครงงาน และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และบทความทางวิจัย 

    สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1, 2 คือ                        

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะของนิสิตในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในฐานะพนักงานฝึกหัดภายในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชนซึ่งนิสิต

จะต้องมีการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใช้กระบวนคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) และกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการจัดการแก้ไขปัญหาทางอาชีวอนามัย                  

และความปลอดภัยในสถานที่ฝกึปฏิบัติงาน 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

 5.2.1 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย นิสิตมีองค์ความรู้จากการวิจัย                       

รวมทั้งสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  การเสนอแนะแนวทาง                

ในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้  

5.2.2 สามารถน าโครงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปพัฒนาเป็นต้นแบบ

การพัฒนาแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยง

และเพิ่มผลผลติให้กับองค์กรได้ 

5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้น รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถน าเสนอผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาในงานอาชีวอนามัย               

และความปลอดภัยได้  
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5.3  ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาต้น  ช้ันปีที่ 3  และภาคการศกึษาต้น-ปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชา 325342 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ     3 หน่วยกิต  

 รายวิชา 325438 โครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2 หนว่ยกิต 

  รายวิชา 325445 สหกิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 1 4 หนว่ยกิต 

รายวิชา 325448 สหกิจศกึษา        6 หนว่ยกิต 

รายวิชา 325449 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 2 6 หนว่ยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

 5.5.1 ก าหนดผูป้ระสานงานรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.2 ผู้ประสานงานรายวิชาเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ของรายวิชา พร้อมจัดท า

คู่มอืรายวิชา 

 5.5.3 ผูป้ระสานงานรายวิชาชีแ้จงรายละเอียดรายวิชาแก่นิสติพร้อมตอบข้อซักถาม 

     5.5.4 แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมหรือการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียน

รายงานผลการวิจัย การจัดเตรยีมสื่อการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ 

  5.5.5 ผูป้ระสานงานแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

 5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนิสิตเพื่อให้ค าปรึกษาในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย 

ได้แก่ หัวข้อวิจัย ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และประสานงานกับ

ห้องปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการยืม วัสดุ  และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์                                  

ในการด าเนินการเก็บข้อมูลวจิัย 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 มีคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ประเมินโครงร่างโครงการฯ ไม่ต่ ากว่า 3 คน ท าหน้าที่

ประเมิน โครงร่างโครงการฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะท าให้ได้ผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ 

เหมาะสมกับ ระยะเวลาของการวิจัย  

 5.6.2 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการวิจัย นิสติต้องจัดเตรียมรายงานผลการวิจัยและน าเสนอต่อ 

คณาจารย์ในหลักสูตร  

 5.6.3 เมื่อด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ในหลักสูตร นิสิตต้องปรับแก้ 

และน าเสนอรายงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

ของรายงานการวิจัย  
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 5.6.4 ในรายวิชา325342 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ และ 325445 สหกิจศึกษาและการศึกษา

เชงิบูรณาการกับการท างาน 1 จะมีการวัดและการประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, 

C, D+, D, F โดยนสิิตจะผา่นรายวิชานีเ้มื่อมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 5.6.5 ในรายวิชา 325438 โครงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  325448 สหกิจศึกษา 

และ 325449 สหกิจศึกษาและการศกึษาเชงิบูรณาการกับการท างาน 2 จะมีการวัดและการประเมินผล

เป็นระดับคะแนนตัวอักษร S หรอื U โดยนิสิตจะผา่นรายวิชานีเ้มื่อมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

หลักสูตรฯ จะมีการพัฒนาบัณฑติให้มคีุณลักษณะพิเศษของนสิิตให้เป็น บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น 

รอบรู้ สูง้าน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. คิดเป็น (1) การใชก้รณีศกึษา (Case study) 

(2) วเิคราะหส์ภาพปัญหา (Problem Based Learning)  

(3) การสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning)  

(4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)     

ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลา

การศกึษา 

2. รอบรู้ (1) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา 

และการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(2) การใช้กรณีศกึษา (Case Study)  

(3) วิเคราะหส์ภาพปัญหา (Problem Based Learning)  

(4) การสอนโดยการใช้โครงงาน (Project Based Learning) ในการแก้ไข

ปัญหาอาชีวอนามัย 

(5) การท ากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Learning) เพื่อท าใหเ้กิดการท างานร่วมกันของผู้เรียน 

(6) การใช้ e-Learning/ digital media ให้ผู้เรียนได้เข้าไปเรียนรู้ด้วย

ตนเอง หรอื ทบทวนหลังจากที่ได้เรียนรู้ไป  

3. สูง้าน (1) การมอบหมายงานเป็นทีมที่ต้องสื่อสารกับบุคคลบุคคลอื่น ๆ 

(2) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

(3) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน/           

สหกิจศึกษา (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 

(4) การสอนโดยผูส้อนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)  

(5) การสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา         

การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้ เรียนสามารถใช้

ภาษา ในการสื่ อ ส าร ใ น

ชีวิ ตประจ าวั นและก าร

ท างานทางวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้ เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสาร

และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผา่น

การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง 

การพูด การอา่น การเขียน 

1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษา

ที่ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก 

ก า ร น า เ ส น อ ผ่ า น ง า น ที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้ เ รียนสามารถใช้

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลใน

ชี วิ ตประจ า วั น และก า ร

ท างานทางวิชาชีพได้อย่าง

รู้เท่าทัน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น

ชีวิตประจ าวันและการท างาน โดย

การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา

แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น  ใ น

ชีวิตประจ าวันและการท างาน                  

ในอนาคต 

2. ให้ผู้เรียนน าเสนอและจัดการ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

 

1 .  ป ร ะ เ มิ น ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ าวัน

และการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง                 

ในการใช้สารสนเทศแลเทคโนโลยี

การสื่อสารเพื่อการศึกษาและ

สบืค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, 

Media and Technology Skills) 

ป ร ะกอบด้ ว ย  ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น

สารสนเทศ ( Information Literacy) 

และการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
PLO 3  ผู้ เ รี ย นส าม า ร ถ

จัดการชีวิตตนเองอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรมและ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผู้อื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้ง

เป็นการบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ 

การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Activity 

Based Education)  

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy)  
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา         

การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบ

รู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy)  ค ว า ม ร อ บ รู้ ท า ง ด้ า น

สิ่งแวดล้อม  (Environmental Literacy) 

และ ความรอบรู้ทางด้านการเงิน 

(Financial Literacy) ในรปูแบบของการ

บรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้ความรู้

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด และ

มอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

โดย  ใ ช้ สถานการณ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น                  

ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิด ในการจัดการ

ปั ญ ห า ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง

สร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผู้เรียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy)  ความรอบรู้ ทางด้ าน

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้ทางดา้น

การเงิน (Financial Literacy) 

3. ประเมินพฤติกรรมและการ

ปฏิ บั ติ ตนตามจร ร ยา บ ร รณ

วิชาชีพ 

PLO 4 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

ท างานร่ วมกับผู้ อื่ น และ

แสดงออกถึงคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมไทยและสังคม

โลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการความรู้มาใช้ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์

ต่ อสั งคมและ ชุมชน  เป็ นฐาน 

(Community Based Learning) เพื่อ

ท าให้เกิดการท างานร่วมกันของ

ผูเ้รียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นการท างานเป็นทีม ใช้ทักษะใน

ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ใ น สั ง ค มพหุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรียนรูข้้ามวัฒนธรรม (Social 

and Cross-Cultural Skills)  โ ด ย

ผ่านการท างานเป็นทีม ในฐานะ

เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์

และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

โ ด ย เ ฉพ า ะป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า

ทางด้านสุขภาพ สิ่ งแวดล้อม 

และชุมชน 
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การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่

ดีงามของสังคมไทย โดยเป็นการ

เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education)  จ า ก ชุ ม ช น 

เพื่ อ ให้ เ กิ ดกระบวนการคิ ดที่

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด   

PLO 5  ผู้ เ รี ย น ส าม า ร ถ

แสดงออกซึ่ งทั กษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน            

ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Growth 

mindset) ผ่านการเรียนการสอน

จากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

หรือกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น  สื บค้ น 

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง

แล ะสั ง คม  เ พื่ อ ใ ช้ ใ นก า รคิ ด

ว า ง แ ผ น แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง

สร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคิด

เชิงออกแบบ (Design Thinking) ใน

การเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้ น ในรูปแบบของต้นแบบ 

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรม

การเรียนรูต้ลอดชวีิตของผูเ้รียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

4.  ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ค ว า ม เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร                        

และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 
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กลยุทธ์การประเมินผล 

(Prototype) ที่เกิดจากปัญหาการ

ด ารงชีวติประจ าวัน 

PLO 6  ผู้ เ รี ย น ส าม า ร ถ

อธิบายแนวคิดพื้นฐานทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สาธารณสุขศาสตร์ได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน            

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ท า ง

วิ ท ย าศ าสต ร์  วิ ท ย าศ า ส ต ร์

ก า ร แ พ ท ย์ เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ

สาธารณสุขศาสตร์โดยการใ ช้

กรณีศึกษา (Case study) ตลอดจน

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการท างาน/สห

กิ จศึ กษา  (Cooperative and Work 

Integrated Education :  CWIE)  ร่ วม

กั บ ส ห สาขาวิ ช า ชี พทางด้ า น

สาธารณสุข รวมทั้งการจัดท าสื่อ

และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน

การเรียนรู้ศาสตร์ ในการป้องกัน

และควบคุมปัญหาสุขภาพ 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการ

ทดสอบ ชิน้งาน หรอืการน าเสนอ

งานที่บ่งบอกถึงความรู้ความ

เข้าใจพื้นฐาน และการประเมิน

การวิเคราะหก์รณีศกึษา 

2. ประเมินผลทักษะการพัฒนา

ตนเองในการท างานร่วมกับ

นิ สิ ต ส ห ส า ข า วิ ช า ชี พ ด้ า น

สาธารณสุขโดยมีใ ช้วิธีการที่

หลากหลายจากผู้สอน ผู้เรียน

เพื่อนนิสิต และผู้ ช่วยสอนใน

แหลง่ฝึกปฏิบัติงาน 

PLO 7 ผู้เรียนสามารถระบุ

และวิเคราะห์ปัญหาด้านอา

ชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานได้ 

 

1. ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมตัดสินใจ 

ร่วมออกแบบการเรียนรูข้องตนเอง 

เช่น การมีโจทย์งานที่หลากหลาย

ให้ผู้เรียนเลือกท าการมีก าหนดส่ง

งานที่ยืดหยุ่น  

2 . ก า ร ใ ช้  e- Learning/  digital 

media ให้ผู้ เรียนได้เข้าไปเรียนรู้

ด้วยตนเอง หรือทบทวนหลังจากที่

ได้เรยีนรู้ไป 

1 .  ประ เมิ นกระบวนการคิด 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด                  

และการประเมินผลงานที่ เกิด

จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  เ ช่ น                   

การน าเสนอรายงาน การสังเกตุ

จากการแสดงความคิ ด เห็ น                 

ในการร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 

โดยประเมินจากผู้ร่วมงานหรือ            

ผูท้ี่เกี่ยวข้องในการอภปิราย 

2. การประเมินผลความก้าวหน้า

ของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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กลยุทธ์การประเมินผล 

(Formative assessment and feedback) 

จากการเข้าใช้ e-Learning digital 

media อย่างตอ่เนื่อง 

PLO 8 ผูเ้รียนสามารถใช้

เทคนิคและเครื่องมอืในการ

ประเมินปัญหา ความเสี่ยง

ทางดา้นอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ท างานได้ 

1.  การเรียนเชิงปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม

ทักษะการค้นหาและประเมิน

อันตรายที่อาจส่งผลตอ่สุขภาพได้ 

2.  การสอนโดย ให้นิ สิ ต ได้ท า

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม (Service 

Learning) การสอน โดยวิเคราะห์

ส ภ าพปัญห า  ( Problem Based 

Learning)  ใ ช้สภาพปัญหาของ

สังคมปัจจุบันเป็นโจทย์วิจัย และ

ให้นิสิตศึกษาสภาพปัญหาโดยใช้

กระบวนการวิจัย และการสอนโดย

ใช้กรณีศึกษา (Case Study)  

ป ร ะ เ มิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด                     

และการประเมินผลงานที่เกิดจาก

กระบวนการคิด เช่น รายงานผล

การอภิปรายกลุ่มและรายงานผล

การสัมมนา การจ าลองสถานการณ์ 

และการแสด งผล ง าน  โ ดย

ประ เมิ นจากผู้ ร่ วมงานหรื อ            

ผูท้ี่เกี่ยวข้องในการอภปิราย 

 

PLO 9  ผู้ เ รี ย น ส าม า ร ถ

วางแผนจัดการและควบคุม

ปัญหาทางด้านอาชีวอนา

มั ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย                                        

และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานได้ 

1 .  จั ดการ เรี ยนการสอนแบบ 

Active Learning โดยกระบวนการ

สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

การสอนโดยวิ เ คราะห์สภาพ

ปัญหา (Problem Based Learning) 

และการสอนโดยโครงงาน(Project 

Based Learning) การสอนโดยการ

ฝึกปฏิบัติจริง (Practice) การจัดให้

มีงาน/กิจกรรมย่อยที่ต่อ เนื่ อง                 

เพื่อให้ผลป้อนกลับที่สรา้งสรรค์ 

2 .  การท ากิ จกรรมกลุ่ ม  โดย

ก า หนด ให้ ผู้ เ รี ย น แต่ ล ะ คนมี

บทบาทในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

1. การประเมินทักษะการปฏิบัติ

ในห้องปฏิบัติการ สถานการณ์

จ าลอง สังเกตการณ์จากการฝึก

ปฏิบัติ ในสถานประกอบการ               

ในการประเมินสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน การวางแผนงาน

โครงการทางด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย การปฏิบัติ

ตามแผน การติดตาม และการ

ประเมินผล 

2 .  ใ ช้การสั ง เกตพฤติกรรม               

การประเมินตนเองประเมินจาก

ก า รท า ง า นกลุ่ ม แ ล ะ ง า น ที่

มอบหมาย ตลอดจนการประเมิน
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา         

การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

โดยมีผู้สอนคอยเป็นโค้ช/ พี่เลี้ยง 

ให้ค าปรึกษาแนะน า 

3. การลงมือฝึกปฏิบัติ (Practicing) 

เ พื่ อ ใ ห้ นิ สิ ต ส า ม า ร ถ จั ด ท า

โครงการได้ 

จากความรับผิดชอบต่องาน                  

ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  เ ช่ น                         

การประเมินโดยผู้ร่วมงานหรือผู้

ที่ เ กี่ ย วข้อง  และการใ ช้สมุด

บันทึกเหตุการณ์ (log book) 

PLO 10  ผู้ เ รี ยนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรมเพื่ อ

พัฒนางานด้านอาชีวอนา

มั ย  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย                                        

และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานโดยใช้กระบวนการ

คิดเชงิออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บู รณาการความรู้ ข อ งหมวด

รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ น ว คิ ด  ผ่ า น

กระบวนการคิด เ ชิ งออกแบบ 

(Design Thinking)  เพื่อให้ผู้ เรียน

เสนอวิธีการใหม่ ๆ ในรูปแบบของ

โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

(Project Based Education)  ในการ

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม                   

และวิ ชา ชีพ  (Social Innovation) 

ผา่นกระบวนการท างานเป็นทีม 

1 .  ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ที่ ใ ช้ ใ น

กระบวนการของการคิด เ ชิง

อ อ ก แ บ บ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย              

การ เข้าใจปัญหา การก าหนด

ปัญหาให้ ชั ด เจน  การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบที่

เลือกและการทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ผ่ า น ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย  

การคิดวิเคราะห ์(Critical Thinking)

ก ารสื่ อ ส าร  (Communication) 

ก า ร ร่ ว ม มื อ  ( Collaboration)                

และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1.คุณธรรม จริยธรรม           

(1) มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ   ✓        

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย   ✓        

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น     ✓ ✓       

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม   ✓ ✓      ✓ 
2.ความรู้           
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่

ศึกษา ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เลง็เหน็การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ 

     ✓    ✓ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      ✓   ✓  

3.ทักษะทางปัญญา           
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คดิสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 
    ✓   ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใชเ้คร่ืองมอื

เหมาะสมกบัการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
      ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อใช้ใน

การแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
    ✓     ✓ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 
    ✓  ✓ ✓  ✓ 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ           

(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี    ✓  ✓     
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสม

ตาม บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
   ✓      ✓ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม 

ท างาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ✓      ✓ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     ✓     ✓ 
(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม   ✓ ✓      ✓ 
5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
          

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่

เกี่ยวข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

 ✓         

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิตมิา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติและแกป้ัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค ์

 

  
  ✓ ✓    ✓  

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ✓          

6.สุนทรียภาพ           

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
  ✓ ✓ ✓      

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ           

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓      

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓      ✓ 
8.ทักษะการฝกึปฏิบัต ิ           
(1) ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในด้านการ

ทดสอบสมรรถนะ การสอบสวนอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ และการ
   ✓   ✓ ✓   
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อควบคุมและก าจัดความเสี่ยงทางสุขภาพ

และความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(2) ส ารวจ ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลมา

น าเสนอหรือน าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ✓     ✓ ✓   

(3) ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติเหตุและ

โรคจากการประกอบอาชีพ การควบคุมโรค และการจัดการเพื่อสนับสนุนให้เป็นไป

ตามกฎหมายก าหนด 

   ✓    ✓   

(4) ปฐมพยาบาล ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากการท างาน หรือผู้ที่

ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อการส่งต่อตามกฎหมาย

ก าหนด 

   ✓    ✓   

(5) ประเมินสถานการณ์ วางแผนงาน ก ากับ ปฏิบัติงานตามแผน และการ

ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ 
  ✓ ✓     ✓  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

กลุ่มภาษา            

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน           

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ           

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน           

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร           

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 
          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั           

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล                    

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                                    

กลุ่มทักษะชวีิต            

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ                      

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                    

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                         

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน           

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

          

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี           
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาเฉพาะ     

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์            

241111 คณิตศาสตร์ 1           

242101 หลักเคมี           

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป           

244104 ฟิสิกสว์ทิยาศาสตร์ชีวภาพ           

361203 จุลชวีวทิยาและปรสิตวทิยา           

365210 ชวีเคมีเบือ้งต้น           

กลุ่มวิชาชพีสาธารณสุขศาสตร์ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพีสาธารณสุข 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ           

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ           

324263 จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย

สาธารณสุข 

   

 

       

324327 การฝึกปฏบัิตกิารภาคสนามบูรณาการ           

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั           

325202 ระบาดวทิยาอาชวีอนามัย           

327331 การตรวจประเมินและดูแลสุขภาพเบือ้งต้น           

329101 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม           

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น           

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์           
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

325111 พื้นฐานวศิวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

          

325221 หลักความปลอดภัยในการท างาน           

325231 อาชีวเวชศาสตร์           

325232 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม           

325233 การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพ 

          

325322 การยศาสตร์อาชวีอนามัย           

325323 กระบวนการผลิตและอันตราย           

325324 วศิวกรรมความปลอดภัย           

325325 กฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอ้ม 

          

325326 การฝึกปฏบัิตงิานทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

          

325327 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 

ในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

          

325334 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอยา่งในงานสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม   

          

325335 การจัดการข้อมูลและเอกสารดา้นอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย 

          

325336 สัมมนา           
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

325339 หัวขอ้พิเศษด้านอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
          

325341 พษิวทิยาอาชวีอนามัยและและเคมี

สิ่งแวดลอ้ม 

          

325342 ระเบียบวธีิวิจัยและสถิติ           

325343 การฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้าน 

ความปลอดภัย 
          

325345 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชงิบูรณาการ 

กับการท างาน 1 
          

325412 การระบายอากาศและการจัดการมลพษิ

อากาศ 

          

325428 การจัดการเพลงิไหมแ้ละเหตุฉุกเฉินจาก

สารเคมี 
          

325429 จิตวทิยาอาชวีอนามัยและการพฒันา 

ภาวะผู้น า 
          

325437 การบริหารงานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
          

325438 โครงงานด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
          

325444 วศิวกรรมและการบริหารความปลอดภัย 

ในงานก่อสร้างและงานขนสง่ 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

325446 ระบบการจัดการมาตรฐานอาชวีอนามัย 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอ้ม 

          

325447 การจัดการสุขภาพและความปลอดภัย 

ในแรงงานนอกระบบ 
          

325448 สหกิจศกึษา           
325449 สหกิจศกึษาและการศกึษาเชงิบูรณาการ 

กับการท างาน 2 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 (5)  มีจิตอาสา ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผดิชอบต่องานตนเองและสังคม 
  

 2. ความรู้ 

                        (1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา  

ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

                        (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

    (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

    (3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน    

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

              (4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   (5) มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

      (3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 6. สุนทรยีภาพ 

  มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 8. ทักษะการฝึกปฏิบัติ 

 (1) ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในด้านการทดสอบ

สมรรถนะ การสอบสวนอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ และการตรวจวัดสภาพแวดล้อม                    

ในการท างาน เพื่อควบคุมและก าจัดความเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ                 

ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (2) ส ารวจ ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูล

มาน าเสนอหรือน าเข้าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และสภาพแวดล้อม                       

ในการท างาน 

 (3) ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติเหตุและ  

โรคจากการประกอบอาชีพ การควบคุมโรค และการจัดการเพื่อสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

 (4) ปฐมพยาบาล ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากการท างาน หรือ  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อการส่งต่อตามกฎหมายก าหนด  

 (5) ประเมินสถานการณ์ วางแผนงาน ก ากับ ปฏิบัติงานตามแผน และการประเมินผล

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ระกอบอาชีพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ                 

ทวนสอบของหลักสูตรในการประเมินผลทุกรายวิชา 

2.1.2 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมนิผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา เพื่อการทวนสอบ 

2.1.3 เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ได้ตามเกณฑ์                    

ที่ก าหนด เพื่อให้ผู้สอนมมีาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มผีูส้อนมากกว่า 1 คน 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ด าเนนิการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive examination) 

           2.2.2 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

2.2.3 ด าเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และน าผลการวิจัยมาพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  3. มคี่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

  4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ        

ในนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย หลักสูตร  วัตถุประสงค์ของ                            

การจัดการศึกษา ระเบียบแนวทางปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู  

วิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ ผลิตสื่อ การวัดและการประเมินผลการสอน แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านวิชาการ การพัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนการเข้าสู่ต าแหน่ง              

ทางวิชาการ  รวมทั้งกิจกรรมที่รว่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ง 

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม การสอน                

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษา           

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ           

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต    

ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสติ และผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วม 

         2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

         2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

         2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

ให้ทันสมัย 

         2.1.6 จัดให้มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการ 

ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้    

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข                 

และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6-12 ช่ัวโมง/ปี 
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 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการด้านสาธารณสุข            

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 6-12 ช่ัวโมง/ปี 

 2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรอืการให้บริการทางวิชาการ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง                        

เพื่อให้อาจารย์มคีวามรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย ไม่น้อยกว่า 6-12 ช่ัวโมง/ปี 

 2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลัก  และเพื่อพัฒนา         

การเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรให ้เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตรที ่ประกาศใช ้                              

และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอด

ระยะเวลาที่มกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 

2. บัณฑติ 

   คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณา        

จากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ และคุณภาพผลงานวิจัยของนิสิต                  

และผูส้ าเร็จการศกึษา 

 

3. นิสิต 

 กระบวนการรับนิสิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและการเตรียมความพร้อม                   

ก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานิสิตโดยการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นิสิตตลอดจนให้นิสิตมีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรสูง ความพึงพอใจตอ่หลักสูตร และผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4. คณาจารย์ 

  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์           

ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและ/หรือมีความ

เช่ียวชาญในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาที่ เกี่ยวข้องตามที่คณะก าหนด                       

ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2558 โดยประเมินจาก              

การสอนและการสัมภาษณ์ 

  อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและจ านวนที่เพียงพอต่อนิสิตมีความก้าวหน้า               

ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องมีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 เช่น มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย           

มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน 
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ก ากับให้มกีารประเมินตามสภาพจริง มีวธิีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

  การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  ให้มี                            

ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ได้แก่ 

  1.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย                       

และความปลอดภัย เพื่อท าหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและก ากับการใช้หลักสูตรให้เป็นไป           

อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้หลักสูตร       

เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  1.2 จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัด                  

การเรียนการสอน การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล                 

การเรียนการสอน การประเมินผลลัพธ์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย                

และความปลอดภัย การประเมินการจัดการเรียนการสอนและจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นระยะ 

  1.3 จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิชาฯ ประกอบด้วย อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินผลลัพธ์   

ตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการการเรียนการสอนเป็นระยะ 
 

โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย   

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการกลุ่มวิชา 

 

คณะกรรมการกลุม่วชิาดา้นวศิวกรรม

และการควบคุม 

 

คณะกรรมการกลุม่วิชาดา้นความ

ปลอดภัยและการบรหิารความปลอดภัย 

คณะกรรมการกลุม่วิชาพื้นฐาน

สาธารณสุขศาสตร์ 

คณะกรรมการกลุม่วิชา 

สนับสนุนวิชาชีพ 

คณะกรรมการกลุ่มวิชาวชิาดา้นอาชวีอนามัย/สุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน                          

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้                 

ด้วยตนเองของนิสติ 

 แหลง่งบประมาณ ได้แก่ 

(1)  งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวทิยาลัยพะเยา 

(2) งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 หนังสือต ารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ใน                

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา                 

ทั้งในรูปแบบเล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และยังสามารถยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ               

โดยผ่านทางศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการ

ดังนี้ 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 

ต าราเรยีน ภาษาไทย 110,379   เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ  36,751   เล่ม 

 วิทยานิพนธ์/วิจัย    7,750   เล่ม 

วารสาร ภาษาไทย       190  รายชื่อ 

 ภาษาต่างประเทศ         13  รายชื่อ 

โสตทัศนวัสดุ (วีดิทัศน ์แผน่ดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม)    6,557   รายการ 

    ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    ACM Digital Library 

    EEE/IET Electronic Library (IEL) 

    Web of Science 

    ProQuest Dissertation & Theses Global 

    SpringerLink – Journal 

    American Chemical Society Journal (ACS) 
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    Emerald Management (EM92) 

    Academic Search Complete (ASC) 

    EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 

    Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 

    ScienceDirect 

   นอกจากนี้ ยังมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอน                 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบริการขอ้มูลสนเทศ และสืบค้นข้อมูลทางไกล 

 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.3.1 มีการศกึษาความตอ้งการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร          

การเรียนการสอน 

  6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในการจัดซื้อหนังสือ                

และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.3.3 จัดหอ้งสมุดและสื่อสารสนเทศ ให้นสิิตสามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ได้จาก

หนังสือ ต ารา และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยพะเยา 

หอ้งสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  6.3.4 จัดหอ้งอา่นหนังสือของสาขาวิชาและหอ้งสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  6.3.5 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตามที่ต่าง ๆ ได้แก่ Self study room ของนิสิต

หอ้งสอนปฏิบัติการและหอ้งคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสิต: จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย = 5: 1 

  6.3.6 บริหารจัดการให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่าง  ๆ                    

และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสรร ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  6.3.7 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.3.8 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  6.3.9 ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึก            

อย่างเพียงพอ 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร        

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึมีส่วนร่วม 
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                 6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ ผูช่้วยสอน    

ในแหล่งฝกึทุกปี 

                 6.4.3 ติดตามการใชท้รัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

                 6.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุก

รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อ 

บัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน และ/หรอืมีการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 

            1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน         

ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจากนิสิต รวมทั้ง            

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดของ

หลักสูตรและรายวิชา 

             1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

             1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน      

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 

          1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

      1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนรว่มงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

           2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตและ

บัณฑติ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสติช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน อาจารย์พี่เลีย้งประจ า

แหลง่ฝึก ผูใ้ช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดใหใ้ช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้    

ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผูท้ี่ท าหน้าที่ประเมินคอื คณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                     

ความต้องการของผู้ ใ ช้  นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  



113 
 

  
  

 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ อว. 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของกระทรวงแรงงาน 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 30 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ     

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 103 104 104 

2.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์

และคณติศาสตร์ 

 ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 30 20 

2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

ศาสตร์ 

 ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 30 30 

   2.2.1 กลุม่วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพสาธารณสุข 

  10 9 

   2.2.2 กลุม่วิชาวิชาชีพ

สาธารณสุข 

  30 21 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 44 54 

   2.3.1 วิชาเอกบังคับ   40 50 

   2.3.2 วิชาเอกเลอืก   4 4 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 139 140 140 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                         30      หน่วยกิต วชิาศกึษาท่ัวไป                                     30       หน่วยกิต            

001101 การใชภ้าษาไทย                                   3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และ

โวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการฟัง

และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, 

idiom, and prose in Thai language usage, identifying 

main idea from listening and reading, paragraph 

writing, brief summarizing including thinking expression 

through usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน               2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการรับ

สาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                        3(2-2-5) 

Ready English  

ค าศั พท์ และไวยกรณ์ภาษาอั งกฤษ หลั กการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การ

ถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา

ในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily- life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                       1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอา่น และ

ก า ร เ ขี ย น  บู รณ า ก า ร ร่ ว ม กั บ ศ า ส ต ร์ อื่ น                       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                          3(2-2-5) 

Explorative  English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์

และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง  ๆ                  

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

001103   

 

 

 

 

  

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน      3(2-2-5) 

English for Daily Life      

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing 

for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context 
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Skills of English language:  listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different situations 

in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication in airport, 

airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

 

 

  

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                             3(2-2-5) 

Step UP English 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน

ชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อา่น เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary related to news and media in daily 

life, English usage for listening, speaking, reading and 

writing including e- mail, summarizing from media, 

news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 

English for Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

กลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อา่น เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in 

familiar situations and describing familiar matter 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                    3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ 

จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับ

ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in 

academic and professional contexts 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                               3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและ

ความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส การเปลี่ยนแปลง

ในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียนความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยา

และมหาวิทยาลัยพะเยา                  

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล      1(0-2-1) 

Technology Usage in Digital Age   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 
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Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions            

Concepts of computer and internet technology, office 

software, principles of electronic commerce, usage of 

computer and internet technology, usage of office 

software    

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม             3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย 

จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และ

วางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์

กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรค

ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร 

การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ

จัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะ

และการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, 

emotion, health factors, analysis and planning of healthy 

consumption, dialy- health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, pandemic, 

Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with 

accident, natural disaster, water management in dialy life, 

waste processing and environmental saving     

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                    2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                        3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อิ เล็กทรอนิกส์  การใช้ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ              

และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       

คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology:  hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic 

commerce transaction, office automation program and 

software application for multimedia production, search, 

screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ       3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถี

ชีวติพืน้ถิ่น พะเยาศกึษา สุนทรียภาพในการด าเนิน

ชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกาย

และจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานรว่มกับผูอ้ื่น การโนม้น้าวและการจูงใจผู้อื่น 

การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 
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004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                            3(3-2-5)                           

Art of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวาง

แผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life and 

planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy,thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้       3(2-2-5) 

ตลอดชีวติ                                          

Skills Development and Lifelong Learning 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร รค์   ทั ก ษ ะ ก า รคิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning 

and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking 

skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม               3(2-2-5) 

Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท 

วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะ          

ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยพะเยา การ

อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและ

สังคมโลก 

Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai and global 

social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม         2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation    

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิ

และหน้ าที่ ของตนเองตามกฎหมายในการ

ด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมือง

ที่รับผดิชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น                  

Community learning skills, study of the culture and 

way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, 

planning, strategy formulating and implementing plan 

in collaborative works, human rights and obligation, 

cooperation and adaptability to changing environment, 
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responsible citizens, awareness of value and 

importance of Thai identity, acceptance of cultural 

diversity and respect for others 

   003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community 

Management                                             

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา

สุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

การค้นหาปัญหาสิ่ งแวดล้อมของชุมชน การ

วางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนรว่ม ความเป็นผู้น า

ดา้นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’s health problems, 

safety in living, searching for community’ s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

    

  003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่          3(2-2-5) 

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก า ร เ ป็ น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้ เคร่ืองมือวัด

ส าหรับผูป้ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิด

เชิ งออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้ วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรม

ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age 

entrepreneurs, usage of measuring tools for 

digital age entrepreneurs, design thinking 

process, concepts of developing new products 

using design thinking process, ethics for digital 

age entrepreneurs 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม          3(0-6-3)                 
ทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การ

ปฏิบัติ งานเชิ งวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation 

using design thinking process, creating concepts 

of professional innovations 

 

หมวดวิชาเฉพาะ                                            104 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                  104 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       20 หน่วยกิต  

วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      17 หน่วยกิต   

241111 คณิตศาสตร์ 1                                      3(2-2-5) 

Mathematics I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปริพันธ์

ของฟังก์ชันและการประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการ

เชิงเส้น 

Mathematic induction, limits and continuity of functions, 

derivative of functions and applications, integral of 

functions and applications, matrices and system of 

linear equations 

241111 คณิตศาสตร์ 1                             3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปรพิันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

242101 หลักเคมี                                               4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุลปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ

หพลศาสต ร์ เ บื้ อ ง ต้ น  อุณหพลศาสต ร์ เบื้ องต้ น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมี

นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurment, atomic structure, periodic 

system, chemical bonding, and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reaction, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acid and base 

242101 หลักเคมี                                     4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุลปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

ส า ร ล ะ ล า ย  อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ เ บื้ อ ง ต้ น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า 

เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurment, atomic structure, periodic 

system, chemical bonding, and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reaction, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acid and base 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

electrochemistry, nuclear chemistry, environmental 

chemistry 

electrochemistry, nuclear chemistry, environmental 

chemistry 

243101 ชีววิทยา 1                                           4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ  การจัดระบบ             

และสารเคมีของชีวิตเซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง                    

และหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Scienctific methodology characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structure and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

243101 ชวีวิทยาทั่วไป                     4 ( 3-3-8 )                      

General Biology 

ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ท า ง วิ ท ย า ศ า สต ร์  คุณสมบั ติ                   

การจัดระบบและสารเคมีของชีวิตเซลล์และ               

เ ม แ ท บอ ลิ ซึ ม  พั น ธุ ศ า ส ต ร์  วิ วั ฒ น าก า ร                  

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง และ

หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Scienctific methodology characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, genetics, 

evolution, biodiversity, structure and functions of plants 

and animals, ecology and behavior 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                       3(2-3-6) 

Life Science Physics 

หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อน

ต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก าลังของ

ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ

เนื้อเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติ ทางกายภาพของของ

ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพล

ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน

อุปกรณ์ ไฟฟ้า และอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

Units and measurement, kinematics and dynamics of 

transitional and rotational motion, work, energy and 

power of the body, elastic properties of the skeleton 

and tissues, mechanics and physical properties of fluids, 

physics of breathing, heat and thermodynamics, waves 

sound and hearing, optics and optical instruments, 

elementary electricity and electronic, bioelectricity, 

radiation physics, physics of nuclear medicine 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ              3(2-3-6) 

Life Science Physics 

หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การ

เลื่อนต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก าลัง

ของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูก

และเนื้อ เ ย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติ  ทาง

กายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความ

ร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน 

ทัศนศาสตรแ์ละทัศนอุปกรณ์ ไฟฟา้ และอิเล็กโทร

นิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของ

เวชศาสตรน์ิวเคลียร์  

Units and measurement, kinematics and dynamics 

of transitional and rotational motion, work, energy 

and power of the body, elastic properties of the 

skeleton and tissues, mechanics and physical 

properties of fluids, physics of breathing, heat and 

thermodynamics, waves sound and hearing, optics 

and optical instruments, elementary electricity and 

electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of 

nuclear medicine 

คงเดมิ 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                       3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อ

สุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การป้องกันการเกดิ

โรค การควบคุม และการยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

และปรสิต การติดเชือ้ และกลไกการต้านทานต่อการติดเชือ้ 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา             3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิต               

ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุมและการยับยั้ง

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชือ้ 

และกลไกการต้านทานต่อการติดเชือ้ 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

Species, morphology, characteristics of microoganisms 

and parasites that affect health, pathogenesis, 

epidemiology, prevention, control and growth inhibition 

and parasites, infection and host defense mechanism 

Species, morphology, characteristics of microoganisms 

and parasites that affect health, pathogenesis, 

epidemiology, prevention, control and growth inhibition 

and parasites, infection and host defense mechanism 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น                                     3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry 

คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต 

โปรตีน ลิพิดและนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างาน

ของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิค

ทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน             

ชีวพลังงานศาสตร ์ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลซิมึ

ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมี

ของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Chemical properties and metabolism of carbohydrates, 

proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of 

enzymes, central dogma, molecular biology techniques, 

hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathway 

interrelationships, relationship between biochemistry and 

disorders, biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules 

 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น                             3(2-3-6) 

Fundamental Biochemistry 

คุณสมบัติทางเคมีและวิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบ

โฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอกิ คุณสมบัติ

และการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง วิ ถี เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม 

ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ 

ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Chemical properties and metabolic pathways of 

carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, 

properties and activities of enzymes, central dogma, 

molecular biology techniques, hormonal regulation, 

bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, 
relationship between biochemistry and disorders, 

biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

วชิาพื้นฐานสาธารณสุข                                    13 หน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพสาธารณสุขศาสตร์                 30 หน่วยกิต  

 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพสาธารณสุข           9  หน่วยกิต  

325202 อาชีวเวชศาสตร์                                     2(1-2-3) 

Occupational Medicine 

แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนามัย หลักการทาง

พิษวิทยาอาชีวอนามัย การตรวจสุขภาพพนักงาน สาเหตุ

ของการเกิดโรคจากการท างาน และโรคที่เกี่ยวเนื่องจาก

การท างาน กลไก การท างานของร่างกาย ภายใต้สภาวะ

แวดล้อมที่เป็นอันตราย ผลเสียที่เกิดต่อสุขภาพอนามัย

ทางร่างกายและจิตใจ การพิสูจน์โรคที่เกิดเนื่องจากการ

ท างาน  การป้องกันและควบคุม และเฝ้าระวังสุขภาพของผู้

ประกอบอาชีพ การด าเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ในสถาน

ประกอบการ การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงาน

และครอบครัว การประยุกต์วิธีการทางวิทยาการระบาด 

ในการศกึษาปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  

 

ย้ายไปกลุ่ม 

วิชาชีพเฉพาะ 

วิชาเอกบังคับ 
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ปรับปรุง 

Concept of occupational medicine in occupational 

health, principles of occupational toxicology, health 

check up, causes of occupational disease and work-

related diseases, human mechanism under certain 

hazard working environment, physical and mental 

health effects, diagnosis, prevention, control and 

surveillance of employee health, occupational health 

programs in workplace, health and welfare facilities for 

workers and family, apply of epidemiology methodology 

for study occupational health and safety problems 

327332 สารสนเทศสุขภาพ                    2(1-2-3) 

Health Information 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและ

โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ                   

การสืบค้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การน า

วิธีทางสถิติไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ                 

การเก็บข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์การกระจาย 

การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่ าย                      

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยด้วย Z- test, t- test, F- test, 

Wilcoxon test, Mann-Whitney test, Kruskall-Wallis test                

การประยุกต์ใช้ χ2 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้าน

สาธารณสุขและการประมาณค่าความเสี่ยง การน าเสนอผล 

การวิ เคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ ใช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานสาธารณสุข 

Concept of information systems, composition and 

structure of health information system, usage of 

information technology for health communications, query, 

application of information technology, apply statistics for 

development and data analysis in public health, data 

collection, statistics selection, distribution analysis, 

analysis of correlation, and simple regression, comparing 

mean with Z- test, t- test, F- test, Wilcoxon test, Mann-

Whitney test, Kruskall- Wallis test, application χ2 

determine association among public health variables and 

risk estimation, presentation of results, and application 

statistical package for public health data analysis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

English for Specific Purposes   

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดย

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษา 

English in specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skills related to 

students’ discipline 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น                         3(2-3-6) 

Fundamental Anatomy 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกาย

วิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง ๆ ในมนุษย์ ได้แก่ ระบบ

ห่อหุ้ม ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะ

รับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและ

หัวใจ ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร 

ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน และ

ระบบสืบพันธุ์ 

General knowledge of gross anatomy and histology of the 

human organ system; integumentary system, skeletal system, 

muscular system, nervous system, sensory and special sense 

organs, respiratory system, cardiovascular system, lymphatic 

and immune system, digestive system, endocrine system and 

reproductive system 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น               3(2-3-6) 

Fundamental Anatomy 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหกายวิภาคศาสตร์ และจุล

กายวิภาคศาสตร์ ของระบบต่าง ๆ ในมนุษย์ ไดแ้ก่ 

ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย 

ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก

และอวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ 

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลืองและ

ภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์ 

General knowledge of gross anatomy and histology of 

the human organ system; integumentary system, 

skeletal system, muscular system, nervous system, 

sensory and special sense organs, respiratory system, 

cardiovascular system, lymphatic and immune 

system, digestive system, endocrine system and 

reproductive system 

คงเดิม 

 

 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์                                3(2-3-6) 

Human Physiology 

บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ใน

ระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ระบบประสาท 

ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

Human body roles, functions and mechanisms of various 

systems in normal condition such as cellular physiology, 

nervous system, muscularl system, cardiovascular system, 

respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, 

endocrine system, reproductive system and body temperature 

regulation 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์                      3(2-3-6) 

Human Physiology 

บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของร่างกาย

มนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ

สืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  

Human body roles, functions and mechanisms of various 

systems in normal condition such as cellular physiology, 

nervous system, muscularl system, cardiovascular system, 

respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, 

endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation 

คงเดิม 

กลุ่มวชิาชีพสาธารณสุข                                   30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวชิาชีพสาธารณสุข                     21 หน่วยกิต  
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ปรับปรุง 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                  3(2-2-5) 

Health Education and Health Behavior 

แนวคิดสิ่งก าหนดสุขภาพ หลักการสุขศึกษาและการ

ส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพการประยุกต์ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ ทั้งระดับบุคคลและชุมชนขอบเขตของการสุข

ศึกษา การวางแผนสุขศึกษา กลวิธีการทางสุขศึกษา

เทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ การชี้น า การพูดในที่ชุมชน สื่อ

สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลสุข

ศึกษา การฝึกปฏิบัติสุขศึกษาและการปรับเปลี่ ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

Concepts of health determinants, concepts of health 

education and health promotion, health education and health 

behavior theories, application of health behavioral theories 

individual and community, health education setting, health 

education planning, health education methodology, 

motivation, health advocacy, public speaking, public health 

media and public relation, evaluation of health, practice 

health education and health behavior change 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ         3(2-2-5) 

Health Education and Health Behavior 

หลักการและแนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา สื่อสุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา 

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การชี้น า การสื่อสาร

สุขภาพเบื้องต้น บุคลิกภาพการสื่อสาร การพูดใน

ที่ชุมชนปัจจัยทางจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนและ

การประเมินผลสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

การฝึกทักษะปฏิบัติการให้สุขศึกษาและการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน 

Principles and concepts of health education and 

health behaviors, health literacy, determinants of 

health, health education methods, media health 

education and public speaking, writing health 

education lesson plans, motivation techniques, 

advocacy, basic health communication, 

communication personality, community speaking, 

psychological economic social and cultural factors 

toward health behaviors, practical skills for health 

education and developing health behaviors at 

individual, family and community levels 

ปรับจ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

324322 วิทยาการระบาด                                     3(2-2-5) 

Epidemiology 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา ธรรมชาติ

ของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบ

การศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติในทางระบาดวิทยา                

การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาด

วิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของโรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคประจ าถิ่น การระบาดหมู่ 

และการประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข ได้แก่ 

การวินิจฉัยชุมชน การป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหา

สุขภาพ และฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและสอบสวนทาง

ระบาดวิทยาจากเหตุการณ์สมมุติ 

Principle and fundamental concept of epidemiology, 

nature of disease, measure in epidemiology, study 

design of epidemiology, statistics in epidemiology, 

325202 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย        3(2-2-5) 

Occupational Epidemiology 

หลักการทางระบาดวิทยาอาชีวอนามัย ธรรมชาติ

การเกิดโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค การ

วัดความถี่ของการเกิดโรค ดัชนีอนามัย รูปแบบ

การศึกษาทางระบาดวิทยาอาชีวอนามัย การวัด

ความเสี่ยงของการเกิดโรค ระบาดวิทยาของการ

บาดเจ็บและอุบัติเหตุ แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์

และความสัมพันธ์ทางสาเหตุของการเกิดโรคจาก

การประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังและการสอบสวน

ปัญหาสุ ขภาพในสถานประกอบการ กรณี

การศึกษาทางระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย การ

ประยุกต์ระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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surveillance, epidemiological investigation, disease 

screening, type of epidemic, applied epidemiology to 

public health, community diagnosis, prevention and 

control diseases or health problems, practice of 

surveillance and investigation of disease scenario 

 

 

 

 

Principles of epidemiology, natural history of 

epidemic, principles of disease prevention and 

control measures of disease frequency, health 

indices, study design in epidemiology, measures of 

risk, epidemiology of injury and accident, concepts 

of association and causation of occupational 

disease, surveillance and investigation of health 

problems in workplace, epidemiological studies in 

occupational health, application of epidemiology in 

occupational health and safety 

324323 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น                             3(2-2-5) 

Basic Medical Care  

การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ทางด้านสุขภาพเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการ การตรวจ

ประเมินสุขภาพ การปฐมพยาบาล การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

การฟื้นฟูสภาพ การคัดกรอง และการส่งต่อผู้ป่วยไปรับ

การรักษาที่เหมาะสม 

Giving primary care to patient or people health effected, 

using health assessment process, first aid, basic medical 

care, rehabilitation, screening, and referring for appropriate 

treatment 

  ปิดรายวิชา 

324324 การบรหิารงานสาธารณสุข                       3(2-2-5) 

Public Health Administration 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป ระบบ

สุ ขภาพและการจัดการ การบ ริหารสาธารณสุข 

โครงสร้างองค์กรสาธารณสุข การพัฒนาองค์กรด้าน

สุขภาพ การศึกษาอบรมและการนิเทศงาน การบริหาร

ทรัพยากรด้านสุขภาพ การอ านวยการ การประสานงาน 

การควบคุมก ากับงาน การประเมินผลการด าเนินงาน

ด้านสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

Concept and principle of general administration, health 

systems and management health administration, health 

resources administration, organizational development 

health, monitoring work, assessment operational health, 

supervisory training, coordination, rules on the practice 

and measures to health 

  ปิดรายวิชา 
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324325 จรรยาบรรณวิชาชีพและ                        3(2-2-5) 

กฎหมายสาธารณสุข 

Professional Ethics and Public Health Law 

หลักการ แนวคิด และความส าคัญของจริยธรรมทางวิชาชีพ

ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ 

หลักการ แนวคิด และความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุข

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล

และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาและการจัดการ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครอง

โรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 กฎหมายด้าน

ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในต่างประเทศ และ

พระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข การ

ประยุกต์กฎหมายไปใช้ในงานสาธารณสุข 

Principles concepts and importance of health ethics, 

promoting of professional ethics and moral, principles 

concepts and importance of public health law in health 

promotion, health protection and consumer protection, 

development and management of occupational health 

and safety, environmental laws in Thailand ,forensic 

medicine and the labour protection act, plant protection 

act, public health act, community health professional 

act, safety and environmental laws in foreign countries 

and any other act related to public health, application 

of law to the public health 

324263 จรรยาบรรณวิชาชีพและ                 3(2-2-5)                                        

กฎหมายสาธารณสุข                                                          

Professional Ethics and Public Health Law  

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

หลักการทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายสาธารณสุข

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 

กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง

ผู้บริโภค กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ

และการปกครอง  พระราชบัญญัติควบคุม

โรคติดต่อ พระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน นิติเวชศาสตร์ และการบูรณาการองค์

ความรู้กฎหมายประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข 

Professional standards, professional ethics, 

professional and social responsibilities, principles 

of forensic medicine, public health laws and laws 

related to professional practice, environmental 

law, consumer protection law, occupational 

health and safety law, laws relating to public 

administration, communicable diseases Act, 

community health professions Act, forencis 

medicine and the integration of applied legal 

knowledge in public health practice 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

324326 การป้องกันและควบคุมโรค                       3(2-2-5) 

Prevention and Disease Control 

การศึกษาเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและ การควบคุมโรค 

โรคติดเชือ้ โรคไร้เชือ้ โรคเรือ้รัง โรคอุบัติซ้ า โรคอุบัติใหม่ 

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบอาชีพ 

และปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดโรค รวมถึงการศึกษาด้าน

นโยบายและตัวชี้วัดในงานป้องกันและควบคุมโรค 

A study on surveillance, prevention and control of disease, 

infectious diseases, non-communicable diseases, chronic diseases, 

re-emerging diseases, emerging diseases, accidents and injuries, 

disasters, occupational diseases and various factors that 

cause the disease including education for policies and 

indicators in prevention and control of diseases 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 
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324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ         3(0-9-5) 

Filed Training Integration 

การฝึกปฏิบัติการในการเตรียมชุมชนและส ารวจชุมชน 

การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาการวางแผนงานโครงการสุขภาพ การ

ปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล 

Practice on community preparation and survey, situation 

analysis and community diagnosis, problem priority 

setting, cause of problem analysis, health project 

planning, implementation, plan following up and 

evaluation 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ  3(0-9-5) 

Filed Training Integration 

การฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน

สุขภาพ การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

ส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา วางแผน ด าเนินการแก้ไข

ปัญหาด้านสาธารณสุข การติดตามและการ

ประเมินผล 

Practicum of health situation analysis, data 

collection design, data survey, data analysis, 

problems prioritization, planning, health problem 

alleviated implementation, monitoring and 

evaluation 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

324428 ระเบียบวิธีวิจัย                                      3(2-2-5)      

Research Methodology 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ประเภท

ของงานวิจัย การก าหนดปัญหาการตั้งวัตถุประสงค์และ

สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้าง

และทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับ

วิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอข้อมูล การเขียนโครงการและ

รายงานการวิจัย และการประเมินโครงการวิจัย 

Principle and research methodology in public health, research 

design, selection and determination of problems, objective, 

hypothesis, determination and measurement of variables, 

conceptual framework, creation and test, equipment of 

research, population and sample sizes, data collection and 

statistic selection for data analysis, data presentation, project 

writing and research proposal and evaluation of research 

project 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย               3(2-2-5) 

Occupational Health and Safety 

แนวคิดความเป็นมา ขอบเขต และความส าคัญของงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการ

ท างานและผลกระทบ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัย

ในการท างาน หลักการป้องกันโรคจากการประกอบ

อาชีพ การตระหนักถึงปัญหาในการท างาน การควบคุม

และป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ

ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หลักการพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย หลักการประเมินและจัดการความ

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย        3(2-2-5) 

Occupational Health and Safety 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของงานอาชีวอนามัย

แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

สภาพแวดล้อมในการท างาน อุบัติเหตุและอุบัติภัย

ในที่ท างาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ความปลอดภัยในการท างาน

กับสารเคมี หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานก าหนด 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรคจากการประกอบ

อาชีพ การยศาสตร์อาชีวอนามัยการสร้างเสริม

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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เสี่ ยงทางด้านความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร 

มาตรฐานก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Concept, Background, Scope and Importance of 

Occupational Health and Safety, Working Environment 

and Impacts, Accident and Principle of safety in work, 

Occupational disease Prevention, Working problems and 

safety Awareness, Occupational Health and Safety 

Control and Protection, Emergency Responsiveness, 

Occupational Health and Safety Toxicology, Safety Risk 

 

 

สุขภาพในสถานประกอบการ การประเมินและ

จัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย การบูรณาการความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยสู่การท างานทางวิชาชีพ 

Principles and basic concepts of occupational 

health and safety, working environment and 

condition, accidents and disasters in workplace, 

control and protection in occupational health and 

safety, safety at work with chemicals, 

organizations, standards, regulations and 

relevant laws, occupational disease, occupational 

ergonomics, health promotion in workplace, 

occupational health and safety risk assessment 

and management, integrating knowledge of 

occupational health and safety into professional 

work 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม                   3(2-2-5) 

Environmental Health 

หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ

ของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสียอันตรายที่มีต่อ

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด การ

บ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย และของ

เสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง                  

และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การ

สุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ 

การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์ และแมลงน าโรค พาหะน าโรค 

การจัดการเหตุร าคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน ความส าคัญของงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมใน

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฎการณ์เรือนกระจก

และภาวะโลกร้อน 

Principles and concepts of environmental health, effects 

of air pollution and hazardous waste on the environment 

and quality of life, water supply, water and sewage 

treatment, solid waste and hazard waste management 

Principle of air pollution, noise and vibration control, food 

sanitation, environmental sanitation in community and 

industrial, housing, institutions and enterprises.  Insects 

and vectors control, cuisance odor and noise control, 

environmental health management in community, 

importance of environmental health in the current 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม                     3(2-2-5) 

Environmental Health 

หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่ งแวดล้อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และของเสีย

อันตรายที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม           

การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย และสิ่ง

ปฏิกูล  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย                

การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียงและ

การควบคุมความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร 

การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถาน

ประกอบการ การควบคุมแมลงพาหะน าโรค                 

การจัดการเหตุ ร าคาญ การจัดการอนามั ย

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ความส าคัญของงานอนามัย

สิ่ งแวดล้อมในสถานการณ์ปั จจุบั นที่ เกิ ดขึ้น 

ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

Principles and concepts of environmental health, 

effects of water pollution and air pollution and 

hazardous waste on the health and environment, 

water supply management, water and sewage 

treatment, solid waste and hazard waste 

management,  air pollution control, noise control and 

vibration control, food sanitation, environmental 

sanitation in community and establishment, insects 

and vectors control, nuisance management 

คงเดมิ 
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situation occurring.  Phenomenon and greenhouse 

warming 

environmental health management in community, 

importance of environmental health in current 

situation, occurring.  greenhouse effect and global 

warming 

  327331 การตรวจประเมินและ                    3(2-2-5) 

ดูแลสุขภาพเบือ้งต้น                                                        

Assessment and Primary Health Care 

การประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาล การ

บ า บั ด โ รค เบื้ อ ง ต้ น  แ ล ะก า รดู แ ลสุ ข ภ าพ               

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้ป่วย

ในภาวะฉุกเฉิน ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ การ

บันทึกข้อมูล การคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพและสง่

ต่อ การฟื้นฟูสภาพเบือ้งต้น การฝึกปฏิบัติการปฐม

พยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการ

บ าบัดโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน 

Health assessment, first aid, primary medical and 

health care, basic life support, emergency care, 

medical terminology, data recording, patient 

screening and referrals, preliminary rehabilitation, 

practice in first aid, basic life support, and primary 

medical care according to the scope of 

community health professions 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาเอก                                                44 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                                54 หน่วยกิต  

วชิาเอกบังคับ                                              40 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ                                       50 หน่วยกิต  

325121 หลักความปลอดภัยในการท างาน               2(1-2-3) 

Principle of Safety at Work 

ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 

หลักการและเทคนิคในการป้องกันอุบัติ เหตุ บันทึก               

การบาดเจ็บและประเมินความถี่และความรุนแรง               

ของการบาดเจ็บในการท างาน การตรวจความปลอดภัย

ในการท างาน การวิเคราะห์งานและวิเคราะห์การเกิด

อุบัติเหตุ องค์กรความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้

สวัสดิศึกษา กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน 

ศัพท์เทคนิคทางด้านความปลอดภัย 

Importance of industrial safety, situation of accident and 

occupational disease, causesof accident and 

325221 หลักความปลอดภัยในการท างาน       2(1-2-3) 

Principles of Safety at Work 

หลักการและความส าคัญของความปลอดภัยใน

โ ร ง ง านอุ ตส าหกรรม  แนวคิ ด และทฤษฎี                

การเกิดอุบัติเหตุ เทคนิคในการป้องกันอุบัติเหตุ 

บันทึกการบาดเจ็บและดัชนีการบาดเจ็บในการ

ท างาน การตรวจความปลอดภัยในการท างาน 

ก า รวิ เ ค ร า ะห์ ง านและสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ                    

องค์กรความปลอดภัย แผนงานและเอกสารด้าน

ความปลอดภัย การท างานในที่มีความเสี่ยงสูง 

ระบบการขออนุญาตท างาน  อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล การฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัย การจัดสวัสดิการในการท างาน กฎหมาย

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

occupational disease, principle and technique of 

prevention of accidents, injury records and assessment 

of frequency and severity of injury, safety inspection, 

job safety analysis and accident analysis, safety 

organization, safety training and education, safety laws, 

technical terms 

ความปลอดภัยในการท างาน กิจกรรมส่งเสริม

ความปลอดภัย 

Principles and importance of industrial safety, 

concepts and theories of accidents, techniques for 

preventing accidents, records of injuries and 

occupational injury indices, occupational safety 

audits, job analysis and accident investigation, 

safety organization, safety plans and documents, 

working at high risk, work permit system, 

personal protection equipment, safety training, 

welfare at work, occupational safety law, safety 

promotion activities 

325131 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับงาน                     2(1-2-3) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                         

Basic Engineering for Occupational Health and safety                                           

แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จะน ามาใช้ในการควบคุม

สภาพแวดล้อมในการท างาน การเขียนแบบทาง

วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโครงสร้างงานอาคารความ

แข็งแรงของวัสดุอนุภาคในบรรยากาศอุณหพลศาสตร์

และการถ่ายเทความร้อนกลศาสตร์ของไหล ระบบท่อ 

ปั๊ม เคร่ืองอัดอากาศ และเคร่ืองระบายอากาศแบบ

พื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้าไฟฟ้าและ

วงจรไฟฟ้าระบบควบคุมทางวิศวกรรมหน่วย   การผลิต

และกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมีพื้ นฐาน

วิศวกรรมอุตสาหกรรมอันตรายจากกระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  

Basic concepts of engineering control in work 

environment, civil engineering drawing, structural 

engineering, strength of materials, ambience particles, 

thermodynamics and heat transfer, fluid mechanics, 

pipeline pumps, air compressors and air conditioning, 

mechanical and electrical engineering drawing, 

electrical circuit, engineering controls, production units 

and production processes in chemical engineering, 

Industrial engineering, hazardous process industries, 

and ngineering economics 

 

 

325111 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับงาน            2(1-2-3) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                          

Basic Engineering for Occupational Health        

and safety   

หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย แบบพื้นฐาน ทางวิศวกรรม

โยธา แบบพื้ นฐานทางวิศวกรรม เค ร่ื องกล 

โครงสร้างงานอาคาร ความแข็งแรงของวัสดุ  

อนุภาคในบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์และการ

ถ่ายเทความร้อนกลศาสตร์ของไหล ระบบท่อ ปั๊ม           

เคร่ืองอัดอากาศ และเคร่ืองระบายอากาศ ไฟฟ้า

และวงจรไฟฟ้า พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ                     

ระบบควบคุมทางวิศวกรรม การเขียนแบบโดยใช้

โปรแกรมประยุกต์ 

Principles of engineering for occupational and 

safety, civil engineering drawing, mechanical 

engineering drawing, structural engineering, 

strength of materials, ambience particles, 

thermodynamics and heat transfer, fluid 

mechanics, pipeline pumps air compressors and air 

conditioning, electrical circuit, engineering control 

system, drawing by application 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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  325231 อาชีวเวชศาสตร์                      2(1-2-3) 

Occupational Medicine 

แนวคิดและขอบเขตงานด้านอาชีวเวชศาสตร์                

โ รคจากการประกอบอาชี พ  ก า รวิ นิ จ ฉั ย                       

และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ 

พยาธิสรีรวิทยาในการท างาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                              

ในงานอาชีวเวชศาสตร์ หลักการและการวาง

แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน การประเมิน

สมรรถภาพในการท างาน การตรวจติดตามตัวบ่งชี้

ทางชีวภาพ การด าเนินงานอาชีวเวชกรรมใน

โรงพยาบาลและสถานประกอบการ การจัด

สวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว  

Concepts and scope of occupational medicine, 

occupational disease, diagnosis and investigation 

of occupational diseases, pathophysiology at 

work, laws related to occupational medicine, 

principles and planning of employee health 

checks, performance assessment, biological 

indicator monitoring, occupational medicine 

operations in hospitals and establishments, 

welfare for  health of employees and their 

families 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ย้ายมาจาก

ลุ่มวิชา 

พืน้ฐาน

สาธารณสุข 

 

325251 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม                            3(2-2-5)  

Industrial Hygiene  

แนวคิดพื้นฐานของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

มาตรฐานสารเคมีในอากาศ ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ อนุภาค 

ก๊าซ ไอ ตัวท าละลาย เสียงดัง อุณหภูมิที่ผิดปกติ รังสี 

อันตรายจากสารชีวภาพ การยศาสตร์ การส ารวจ

โรงงาน การประเมินการสัมผัสทางอาชีวอนามัย วิธีการ

ควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การระบายอากาศใน

งานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

โปรแกรมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

Concepts of industrial hygiene, threshold limit value, 

biological exposure indices, particulate, gases, vapors, 

solvents, noise, extreme temperature, radiation, biological 

hazards, ergonomics, walk through survey, evaluation of 

hazards, control of hazards, industrial ventilation, 

personal protective device, industrial hygiene programs 

325232 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม          3( 2- 2- 5) 

Industrial Hygiene 

แนวคิดพื้นฐานของงานทางด้ านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม มาตรฐานสารเคมีในอากาศ ดัชนีชี้

วัดทางชีวภาพ การส ารวจโรงงาน กลยุทธ์ในการ

ป ร ะ เ มิ น ก า ร สั ม ผั ส  ห ลั ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น

สภาพแวดล้อม ในการท างานทางด้านกายภาพ 

เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์ วิธีการควบคุมทาง

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

Basic concepts of industrial hygiene, threshold 

limit value , biological exposure indices, walk 

through survey, strategies for  exposure 

assesment, principles for assessing in physical, 

chemical, biological and ergonomic working 

environment, industrial hygiene control methods 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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  325233 การป้องกันและควบคุมโรค               3(2-2-5) 

จากการประกอบอาชีพ                                                          

Occupational Disease Prevent and Control  

สาเหตุ อาการ ของโรคที่เกิดขึน้จากสารเคมี สาเหตุ 

อาการ ของโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ 

สาเหตุ อาการ ของโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทาง

ชีวภาพ สาเหตุ อาการ ของโรคระบบทางเดินหายใจ

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน สาเหตุ อาการ ของ

โรคของผิวหนังที่เกิดขึน้เนื่องจาก การท างานสาเหตุ 

อาการ ของโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง

ก ร ะ ดู ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ท า ง า น                     

สาเหตุ อาการ ของโรคมะเร็งที่เกิดเนื่องจากการ

ท างาน หลักการป้องกันและควบคุมโรคจาก              

การประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังสุขภาพของผู้

ประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพในสถาน

ประกอบการ การวางแผนการจัดการสุขภาพ            

ของผู้ประกอบอาชีพ 

Causes and symptoms from disease by chemical 

agents, physical agents, biological agents, 

occupational respiratory diseases, skin disease, 

musculoskeletal disorders and occupational cancer, 

principles of prevention and control of occupational 

disease, occupational health surveillance, health 

promotion in workplace, occupational health 

management planning 

ปรับรหัส ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาชีพ

สาธารณสุข                                    

325311 การยศาสตร์ และสรีรวิทยาในการท างาน   3( 2- 2- 5) 

Ergonomics and Work Physiology 

บทน าการยศาสตร์ คุณลักษณะของมนุษย์ ระบบโครง

ร่างกล้ามเนื้อ การวัดสัดส่วนร่างกาย การประเมินความ

เสี่ยงทางการยศาสตร์ การออกแบบสถานีงาน ภาระงาน

ทางสรีระวิทยา ภาระงานหนัก ภาระงานจากการขนย้าย

สิ่งของ พื้นฐานชีวกลศาสตร์ ระบบคน เคร่ืองจักร                   

การท างานเป็นกะจิตวิทยาในการท างาน การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

Introduction to ergonomics, human characteristics, 

musculoskeletal, anthropometry, ergonomics risk 

assessment, workstation design, physiological load, 

heavy work load, handling load, basic biomechanics, 

man-  machine systems, shift work, psychology at 

workand physical performance examination 

325322 การยศาสตร์อาชีวอนามัย           2(1-2-3)   

Occupational Ergonomics                           

การยศาสตร์ ในงานอาชีวอนามัย ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์เคร่ืองจักร ผลกระทบทางสุขภาพ

จากปัญหาการยศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ การศึกษา

เวลาและการเคลื่อนไหว ความล้าจากการท างาน             

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การ

ท างานกะ ภาระงานและการขนย้าย การวัดขนาด

สัดส่วนร่างกายมนุษย ์การออกแบบงานและสถานี

งาน การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบ

ทางการยศาสตร์ การใชเ้คร่ืองมือทางการยศาสตร์ 

 Ergonomics in occupatinal, human and machine 

interaction, health effects of ergonomics 

problems, biomechanics, time and motion study, 

fatigue syndrome, ergonomics risk assessment, 

ปรับรหัส  ชื่อ 

จ านวนหน่วย

กิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา  
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shifts work, workload and movement, 

anthropometry, workstation design, applied 

program usage in ergonomic design, ergonomic 

tools usage 

325322 การบรหิารงานอาชีวอนามัย                       2(1-2-3) 

และความปลอดภัย                                                           

Occupational Health and Safety Management 

การน าหลักการบรหิารมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลักในการวางแผนทางอาชีวอนามัย

การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน บทบาทและ

หน้าที่ของหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรต่างประเทศ มาตรฐานแรงงานระหว่าง

ประเทศ และมาตรฐานแรงงานไทย การจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ในกลุ่ม ผู้ ใช้ แรงงานในสถาน

ประกอบการ 

Application of administration principles towards 

occupational health, safety and environment, laws and 

related regulations, principles in occupational health 

planning, occupational health services in factories, role 

and functions of governmental organizations, private 

sectors, international organization related to occupational 

health, international and national labor standards, 

occupational health and safety management of worker 

325437 การบริหารงานอาชีวอนามัย                3(2-2-5)              

และความปลอดภัย                                                        

Occupational Health and Safety Administration 

หลักการบริหารงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย 

การจัดการความปลอดภัยเชิงระบบ การจัดการ

ความปลอดภัยกระบวนการผลิต การบริหาร

ทรัพยากรทางด้านความปลอดภัย จิตวิทยาและ

การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์

และสวัสดิการแรงงาน องค์กรด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย การวางแผนและประเมินผล

การด าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จรรยาบรรณวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน

การท างาน 

Principles of occupational health and safety 

administrations, loss control management, 

systematic safety management, process safety 

management, resource management in safety, 

psychology and communications for safety, labor 

relations and welfares, professional organization 

of occupational health and safety, industrial 

economics and safety, planning and 

implementation assessment in occupational 

health and safety, code of ethics of safety officer 

ปรับรหัส  

จ านวนหน่วย

กิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

325323 การประเมินและจัดการความเสี่ยง               2(1-2-3) 

ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety Risk Assessment  

หลักการและแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงทาง

อุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงจาก

การด าเนินการของอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการ

ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อบ่งชีค้วามเป็นอันตรายหรือ

สิ่งคุกคาม การประเมินการรับสัมผัสหรืออันตราย              

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง รวมถึงมาตรการลดและ

ควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย 

ระเบิดหรือการร่ัวไหลสารเคมีร่ัวไหล 

325327 การประเมินและจัดการความเสี่ยง       2(1-2-3)           

ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย             

Occupational Health and Safety Risk Assessment 

Management  

หลักการและแนวคิดในการจัดการความเสี่ยง

ทางด้านอาชีวอนามัย เทคนิคการชี้บ่งอันตราย 

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การประเมิน

ความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง การจัดท า

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง การสื่อสาร

ความเสี่ยง 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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Principle and concept of Industrial management for risk 

assessment including risk assessment technique to 

identify hazard or potential hazard, evaluate exposure or 

hazard and risk characteristic.  Covering a risk reduction 

and control measurement to prevent an accident, fire, 

explosion or chemical leaks 

Principles and concepts of occupational and 

health risk management, hazard identification 

techniques, job safety analysis, health risk 

assessment, risk assessment, risk reducing and 

controlling measurements, risk assessment 

report, risk communication 

325332 

 

วิศวกรรมความปลอดภัย                              2(1-2-3) 

Safety Engineering 

วิธีการควบคุมอุบัติเหตุ โดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมใน

การป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพการท างาน

และลักษณะการท างานที่เป็นปัญหาพบบ่อยในโรงงาน

ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้

สภาพแวดล้อมและการวางผังโรงงานที่ปลอดภัย                  

การป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกล  ความปลอดภัย

ในการใช้เคร่ืองปั๊มโลหะ ไฟฟ้า หม้อไอน้ า ปั้นจั่นลิฟท์ 

งานเชื่อมโลหะ และงานก่อสรา้ง  

Methods of accident control by using engineering 

methods for prevention from hazardous working 

conditions and common unsafety working condition in 

industry listed in safety laws, working environment and 

plant layout, machine guarding, safety in power press 

machine, electrical work, stream boiler operation, 

crane, lift, welding and construction  

 

 

325324 วิศวกรรมความปลอดภัย        3(2-2-5) 

Safety Engineering     

หลักการทางวิศวกรรมในการป้องกันอันตรายจาก

สภาพการท างาน ลักษณะการท างานที่ เป็น

อันตราย การวางผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย 

การประเมินอันตรายเคร่ืองจักร เคร่ืองปั๊มโลหะ 

หม้อไอน้ า ภาชนะความดัน หม้อต้มที่ใช้ของเหลว

เป็นสื่อน าความร้อน รถยก ปั้นจั่น อุปกรณ์ช่วยยก 

ระบบไฟฟ้า ลิฟท์ งานเชื่อมโลหะ โลจิสติกส์ รังสี 

ง านก่ อส ร้ า ง  นั่ ง ร้ าน  ง านที่ สู ง  ฝุ่ น ระ เบิ ด                  

ที่ อั บ อ าก าศ  เ ทค โน โล ยีปัญญาปร ะดิ ษ ฐ์                      

การท างานในที่มีความเสี่ยงสูง  

Engineering principles for preventing hazards 

from working conditions, unsafety working 

condition, plant layout, machine hazard 

assessment, power press machine, stream boiler, 

pressure vessel, thermal fluid heater, forklift, 

crane, lifting equipment, electrical systems, lift, 

welding operation, logistics, radiation, 

construction, scaffolding, high place, explosive 

dust, artificial intelligence technology, working at 

high risk 

ปรับรหัส 

จ านวนหน่วย

กิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

325333 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม    2(1-2-3) 

Industrial Environmental Pollution Management 

ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษอุตสาหกรรมกากของเสียและ

วัตถุอันตราย การป้องกันและการจัดการมลพิษน้ า อากาศ 

เสียงและความสั่นสะเทือน การเก็บ ขนส่ง การบ าบัดและ

ก าจัดกากของเสียและวัตถุอันตรายเทคโนโลยีสะอาด                

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การประเมินผล

กระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การน าของเสียกลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ การประเมินวงจรชีวิต และการจัดการความ

ปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม  

Introduction to Industrial Pollution, hazard waste and 

material, waste water air, noise and vibration pollution 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

prevention and management, Storage, transportation, 

treatment, disposal to industrial hazard waste and material. 

clean technology, corporate social responsibility, health and 

environmental impact assessment, waste recycling and 

reuse, life cycle assessment and environmental safety 

management   

325341 

 

กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย            2(1-2-3) 

และสิ่งแวดล้อม                                        

Law of Occupational Health Safety and Environment 

หลักการและแนวคิดของกฎหมายทั่วไป ความส าคัญของ

กฎหมายการพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย  และสิ่ ง แวดล้อมในประ เทศไทย 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน  พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนพระราชบัญญัติ

โรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และพระราชบัญญัติ

อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในตา่งประเทศ การประยุกต์กฎหมายในงานอาชีวอนามัย

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

Principle and concept of general law, importance of 

occupational health and safety law, development and 

management of occupational health safety and 

environmental law in Thailand,  health and 

environmental in workplace legislation, labour protection 

legislation, workmen’s compensation legislation, factory 

legislation, public health legislation and other legislation 

pertain to occupational safety and health in foreign 

countries, the application of law in occupational health 

safety andenvironment 

325325 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภยั 2(1-2-3)    

และสิ่งแวดล้อม                          

Law of Occupational Health Safety and 

Environment 

หลักการ ความส าคัญและเจตนารมณ์ของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางด้าน                     

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า

ทะเบียนกฎหมาย การประเมินความสอดคล้อง

ของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                      

และสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้กฎหมายใน

การด าเนินงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

Principles, significance and spirit of safety 

occupational and environmental law, ennvironmental 

law, occupational and environmental legal 

registration, assessment of conformity between 

of safety laws occupational health and 

environment and safety occupational and 

environmental law implementation 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

325352 การเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง                     3(2-2-5) 

ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                                         

Industrial Hygiene Sampling and Analysis  

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการท างาน

โดยใช้เทคนิคทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การประเมิน

ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง รังสี ความสั่นสะเทือน การ

ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การเก็บตัวอย่าง 

และวิเคราะห์อนุภาคและสารเคมีในอากาศ 

Principles and methods of working environmental 

measurement using the industrial hygiene techniques, 

325334 การเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง              3(1-4-4) 

ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                                 

Industrial Hygiene Sampling and Analysis 

การใช้เคร่ืองมือเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม การวางแผนการเก็บตัวอย่าง 

การประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานทาง

กายภาพ เคมี  ชี วภาพ การวิ เคราะห์ข้อมูล                  

การรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

Equipment usage for industries hygiene sampling 

and analysis, sampling planning strategy, physical, 

ปรับรหัส 

จ านวนหน่วย

กิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

heat, illumination, noise, radiation, vibration, evaluation 

and analytical of airborne particulates and chemicals 

chemical and biological environement 

measurement, data interpretation of environmental 

measurement, report writing of industrial hygiene 

measurement 

325353 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์                   2(0-6-3) 

อุตสาหกรรม   

Industrial Hygiene and Safety Practice 

ฝึกปฏิบัติการใช้หลักการส ารวจสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน การสืบค้น และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน การฝึกปฏิบัติ น าหลักทฤษฎีทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ไปประยุกต์ปฏิบัติจริง

ในโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่ การใช้เคร่ืองมือตรวจวัด

ระดับเสียง แสง ความร้อน และสารเคมีในบรรยากาศ

การท างาน และจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ การ

ควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

Practice in working environment measurement.  To 

apply the theory of industrial hygiene and safety to 

practice in the industry include noise, light, heat and 

chemicals in the working environment and hazardous 

control 

325326 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์           1(0-2-1) 

อุตสาหกรรม     

Industrial Hygiene Practice   

การฝึกปฎิบัติการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงาน

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลวิธีในการเก็บตัวอย่าง 

การประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานในพื้นที่

การท างานจริง การเขียนรายงาน การน าเสนอผล

การตรวจวัด การให้ข้อเสนอแนะในการควบคุม

อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

Practicing in industrial hygiene sampling and 

analysis, sampling strategy, environment 

evaluation in working area, writing report, 

presentation of result in environmental working 

measurement , providing suggestion to control 

hazards in working environment 

ปรับรหัส 

จ านวนหน่วย

กิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

325412 สัมมนา                                                1(0-2-1) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การอ่านและวิเคราะห์

บทความวิชาการ การเขียนรายงาน  การน าเสนอ           

การอภิปรายและการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Searching, collecting data, reading and analyzing 

academic articles, report writing, presenting, discussing 

and answering question in occupational health and 

safety 

325336 สัมมนา                                       1(0-2-1) 

Seminar  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การอ่านและ

วิ เ ค ร า ะห์ บทความวิ ช าก า ร  ก า รน า เ สนอ                    

การอภิปรายและการตอบข้อซักถาม การเขียน

รายงาน ในประ เด็นทางด้ านอาชี วอนามั ย                                  

และความปลอดภัย 

Searching, collecting data, reading and analyzing 

academic articles, report writing, presenting, 

discussing and answering questions in 

occupational health and safety 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  325342 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิต ิ        3(2-2-5) 

Research Methodology and Statistics 

หลักการทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย สถิติพื้นฐานทางการวิจัย 

การใช้สถิติ เชิ งพรรณณา และเชิ งวิ เคราะห์                     

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ เพื่อการวิจัย การก าหนดปัญหา การตั้ ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปรและ

กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการ

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา  

 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาชีพ

สาธารณสุข 
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ปรับปรุง 

วิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

โครงร่างทางการวิจัย 

Statistical principles and research methods in 

occupational health and safety, basic research 

statistics, using descriptive statistics and analytical, 

using software packages to analyze statistical data 

for research, problem determination, setting 

objectives and assumptions, defining variables and 

conceptual frameworks, creation and testing of 

research tools, sample population, data collection, 

selection of statistics for data analysis, research 

outline 

325413 การฝึกงานวิชาชีพ                                6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ               

ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working 

skills in occupational health and safety in private or 

government sectors 

  ปิดรายวิชา 

325414 สหกิจศกึษา                             6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะ 

ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving working 

skills in occupational health and safety as an apprentice 

in private or government sectors 

325448

  

สหกิจศกึษา       6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Practicing, learning, enhancing experiences and 

skills in occupational Health and safety as trainee 

in private or government sector 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

325415 การศึกษาอิสระ                                     6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์               

การเขียนรายงานการน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ

ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Studying, collecting data, researching, analyzing, report 

writing, presenting and discussing in occupational health and 

safety 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

325424 กระบวนการผลิตและอันตราย                      2(1-2-3) 

Process and Hazards 

แนวคิดและหลักการสร้างสถานประกอบการที่ปลอดภัย 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ 

มลพิษจากการด าเนินกิจกรรมของสถานประกอบการ 

การวิเคราะห์อันตราย อุตสาหกรรมต่างๆ ในสภาวะ

ปัจจุบันและการควบคุมจากการท างานในอุตสาหกรรม

สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหมืองแร่ ก่อสร้าง 

ชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี  สี เย่ือกระดาษ ปั๊มโลหะ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

Principle and concept of safety building enterprises, 

introduction to concepts of industrial process, material, 

product and pollution from enterprises, hazards analysis and 

its control in textile, cement, electronic, quarry, construction, 

automobile, petrochemical, painting, forging, food and 

beverage manufacturing 

325323 กระบวนการผลิตและอันตราย          2(1-2-3) 

Process and Hazards 

ความ รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บกระบวนการผลิ ต 

ผลิตภัณฑ์ มลพิษจากการด าเนินกิจกรรมของ

สถานประกอบการ การค้นหาและวิ เคราะห์

อันตรายในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตและ

อันตรายในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

ยานยนต์ ปิโตรเคมี กระดาษและเย่ือกระดาษ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตอาหารสัตว์ ก่อสร้าง 

ขนส่งและโลจิสติกส์ คลังสินค้า อุตสาหกรรมทาง

การเกษตร การผลิตไฟฟ้า  

Basics knowledge of industrial process, products, 

pollution from activities of enterprises, hazard 

identification and analysis in production process, 

industrial process and hazard in cement industries, 

electronics, automotive, petrochemical, paper and 

pulp, food and beverage, animal feed production, 

construction, transportation and logistics, 

warehousing, agricultural industry, power generation 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

325425 การจัดการเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน             2(1-2-3)            

จากสารเคมี                                                             

Fire and Chemical Emergency Management 

เทคนิค วิธีการตอบโต้เพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินสารเคมี 

อุบัติเหตุที่ รุนแรง หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบต่อ              

การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หน่วยงานที่จัดตั้งในโรงงาน             

การระบุอันตรายที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุฉุกเฉิน                

การประเมินสถานการณ์  การประเมินผลกระทบจาก

การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การวางแผนและก าหนด

มาตรการ 

Techniques, procedure of fire and chemical emergency 

response, serious accident, organization responsible for 

emergency response, organization setting in industry, 

identification of hazards related to emergency, 

assessment of situation, impact assessment of 

emergency situation, emergencies response planning and 

prevention measures 

325428 การจัดการเพลิงไหม้และเหตฉุุกเฉนิ      2(1-2-3) 

จากสารเคมี                                                         

Fire and Chemical Emergency Management 

ห ลั ก ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ด้ า น อั ค คี ภั ย                   

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในประเทศและ

ต่างประเทศ เส้นทางหนีไฟ ป้ายเตือนและไฟส่อง

สว่าง เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ ระบบแจ้งเตือน

เหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงด้วยน้ า ระบบดับเพลิง

ด้วยก๊าซ แผนฉุกเฉิน การฝึกปฏิบัติการดับเพลิง

เบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดการวัตถุ

อั น ต ราย  ร ะบบบัญชาก า ร  ณ  ที่ เ กิ ด เ หตุ                    

การใช้โปรแกรมเพื่อท านาย การแพร่กระจายของ

สารเคมี การจัดท าแผน ขั้นตอน และการฝึก

ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี 

Principles of fire safety, local and international fire 

protection standard, meams of egress, 

emergency signage and emergency lighting, 

portable fire extinguisher, fire alarm systems, 

water- based fire protection systems, gaseous 

fire extinguisher, emergency plan, basic 

firefighting training and evacuation, hazardous 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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chemical management, incident command system, 

predicting program for chemical dispersion, 

chemical emergency plan preparation, procedures 

and practice of chemical emergency response 

325434 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม          2(1-2-3) 

Industrial Ventilation 

หลักการระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม เพื่อน ามา

ควบคุมปัญหาอันตรายและป้องกันมลพิษทางอากาศ             

ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจจะมีอันตรายต่อ

สุขภาพร่างกาย การระบายอากาศแบบทั่วไป การระบาย

อากาศเฉพาะที่ การออกแบบการระบายอากาศแบบ

ทั่วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ การระบายอากาศ

ในอาคาร และการทดสอบการระบายอากาศ 

Ventilation’ s principle for industrial to control and 

prevent air pollutants in the workplace which leads to 

health problem of workers.  Consists of General 

ventilation, Local exhaust ventilation, Ventilation design, 

Indoor air and testing of ventilation system 

325412 การระบายอากาศและการจัดการ      2(1-2-3) 

มลพิษอากาศ  

Industrial Ventilation and Air Pollution Management                                

หลักการเกี่ยวการระบายอากาศทางอุตสาหกรรม 

หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซ กฎหมายและ

ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ อ า ก า ศ                         

ก ารออกแบบการระบายอาก าศ เฉพาะที่                        

ฮูดดูดอากาศ พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์

ควบคุมมลพิษอากาศส าหรับฝุ่นและก๊าซ การ

ระบายอากาศแบบทั่วไป การออกแบบห้องสะอาด 

การจั ดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร                     

การระบายอากาศเพื่อป้องกันเพลิงไหม้และ                   

ที่อับอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ 

Principles of industrial ventilation, principles for 

particulate matter and gaseous pollutants control, 

air pollution control regulations and standards, 

local exhaust ventilation design, exhaust hood, 

ventilation fan, air pollution control equipment for 

particulate and gases, general ventilation, clean 

room design, indoor air quality management, fire 

prevent and confined space ventilation, testing of 

ventilation system 

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

325442 ระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย        2(1-2-3)                         

ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม                   

Management System of Standard Occupational Health 

Safety and Environment  

หลักการ ความรู้เบื้องต้น ของระบบมาตรฐานด้าน                   

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ                     

ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อก าหนดหรือขั้นตอนในการบรหิาร 

กระบวนการท างานต่ าง  ๆ  เพื่ อ เป็ นแนวทาง ใน                           

การควบคุมการด าเนินงานของอุตสาหกรรมและเกิดการ

พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน   

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

Principle, basic knowledge of Occupational Health and 

safety management applies in Thailand and 

international standard that consists of requirements, 

325446

  

ระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย   2(1-2-3)      

ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม         

Occupational Health, Safety and Environment 

Management System  

หลักการ ความรู้เบื้องต้นของระบบมาตรฐานด้าน

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ค าจ ากัดความ 

ข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การควบคุมเอกสาร การตรวจสอบระบบมาตรฐาน

ภายในองค์กร การแก้ไขและการป้องกันความ             

ไม่สอดคล้องของกฎหมายหรือข้อก าหนด 

Principles, basic knowledge of occupational 

health safety and environmental standard system 

relevant Thai and international standard, 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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management steps, work procedure to be a guideline 

of procedure controlling of industrial and developing 

both effectiveness and efficiency to meet the objectives 

definitions, system requirements, related documents, 

document control, internal standard system audit, 

corrective and preventive of non-conformity 

  325335 การจัดการข้อมูลและเอกสาร              2(1-2-3) 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                       

Management of Occupational Health and Safety 

Information and Documents 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย สถิติทางสุขภาพ ความปลอดภัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดท า

เอกสารการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การ

จัดท าคู่มือความปลอดภัย การจัดท าเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 

รายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท างานระดับวิชาชีพ การจัดท าเอกสารการ

ขออนุญาตท างาน 

Occupational health and safety data analysis, 

statistics on health, safety and work environment, 

documentation of annual health check up specific 

to occupational risk factor, safety manual and 

procedures preparation, preparation of documentations 

related to safety implementation, professional 

safety officer performance report, work permit 

documentation 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  325438 โครงงานด้านอาชีวอนามัย                 2(0-4-2) 

และความปลอดภัย                                                      

Occupational Health and Safety Project 

การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย การจัดท าโครงงานในหัวข้อ                 

ที่ ส น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ง า น วิ จั ย  ก า ร ร า ย ง า น

ความก้าวหน้า การพัฒนาต้นแบบเพื่อแก้ปัญหา

ทางด้ านอาชี วอนามั ยและความปลอดภัย                    

การน าเสนอโครงงาน และการจัดท ารายงานฉบับ

สมบูรณ์และบทความทางวิจัย 

Integrating knowledge on occupational health and 

safety, conducting  individual project on interesting 

topic of research, progress reporting, prototype 

development  in occupational health and safety, 

project presentation, preparing  complete report 

and research articles  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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  325449 สหกิจศึกษาและการศึกษา                  6 หน่วยกิต 

เชิงบูรณาการ  กับการท างาน 2                               

Cooperative and Work Integrated Education 

Program II                                                             

การฝึกปฏิบัติงานร่วมกับการเรียนรู้และเพิ่มพูน

ประสบการณ์ การพัฒนาทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง 

กับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

Integrated work practice with learning and enhancing 

experience, developing skills in occupational health 

and safety as trainee in private or government sector 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

วชิาเอกเลือก                                                  4 หน่วยกิต วชิาเอกเลือก                                          4 หน่วยกิต  

325362 จิตวิทยาอาชีวอนามัย                                    2(1-2-3) 

Occupational Health Psychology 

แนวคิดและประวัติจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การวิธีวิจัย

ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การวิเคราะห์งาน 

การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน การจูงใจ 

ความพึงพอใจในงาน และความเครียดของพนักงานการสื่อสาร

ในที่ท างาน กระบวนการกลุ่มในองค์การ ภาวะผู้น าอิทธิพล 

อ านาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้าง วัฒนธรรม  

และการพัฒนาองค์การ ปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบงาน 

สภาพการท างานและความปลอดภัยในการท างาน 

Concepts and history of industrial and organizational 

psychology; research methods of industrial and organizational 

psychology; job analysis; employee selection; training 

and development; performance appraisal; motivation; 

job satisfaction and worker stress; communication in 

workplace; group processes in organizations; leadership; 

influence, power and politics in organizations; organizational 

structure; culture and development; human factors in 

work design; work conditions; safety 

 

 

 

 ปิดรายวิชา 

325363 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม          2(1-2-3) 

Environmental and Occupational Toxicology 

หลักการของพิษวิทยา ประเภทของสารพษิ ความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณของสารพิษที่ เข้าสู่ ร่างกาย กลไก                    

และปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ การเปลี่ยนแปลง

  ปิดรายวิชา 
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โครงสร้างสารพิษ ความเป็นพิษของสารเคมีต่อระบบ

อวัยวะภายในร่างกาย กลไกการเกิดการก าจัดสารพิษ

ออกจากร่างกาย สารพิษกับการเกิดโรคมะเร็ง เอกสาร

ข้อมูลเคมีภัณฑ์ การควบคุมและป้องกันความเสี่ยง

อันตรายจากการใชส้ารเคมี 

Principles of toxicology, type of toxicants, relationship 

between dose of toxicants, mechanism and body response 

to toxicants, biotransformation, target organ toxicity, 

mechanism of excretion, toxic chemical and carcinogenesis, 

material safety data sheet, control and prevention of risk from 

chemical used 

325364 วิศวกรรมและการบรหิารความปลอดภัย        2(1-2-3)                     

ในงานก่อสรา้ง                                                                                           

Safety Engineering and Management in Construction 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมการก่อสร้าง วัสดุ 

วิธีการและเค ร่ืองจักรก่ อสร้าง การประเมินและ

ตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น การอ่านแบบ

ก่อสร้าง การตรวจสอบงานก่อสร้าง การสุขาภิบาลใน

อาคาร การบรหิารโครงการก่อสรา้ง หลักความปลอดภยั

และการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การ

ตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีการป้องกัน กฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสรา้ง การวิเคราะห์และ

จัดการความสี่ยงในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของ

นั่งร้านและปั้นจั่น และจิตวิทยาความปลอดภัยเบือ้งต้น 

Introduction to construction engineering, construction 

materials and equipment, introduction to structural 

condition evaluation, blueprint reading, construction work 

inspection, building sanitation, construction project 

administration, principle of safety and management in 

construction, accident cause and prevention, safety law 

related, risk management, safety in scaffolding and cranes 

work and basics psychological in safety construction 

 

 

 

 

325344 วิศวกรรมและการบรหิารความปลอดภัย  2(1-2-3) 

ในงานก่อสรา้งและงานขนสง่         

Safety Engineering and Management in 

Construction and Transportation 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมการก่อสร้าง   

วัสดุวิธีการและเคร่ืองจักรก่อสร้าง การประเมิน

และตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น การอ่าน

แบบก่อสร้าง การตรวจสอบงานก่อสร้าง การสุขาภิบาล

ในอาคาร การบรหิารโครงการก่อสรา้ง หลักความ

ปลอดภัยและการจัดการความปลอดภัยในงาน

ก่อสร้าง การตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุและ

วิธีการป้องกัน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

งานก่อสรา้ง การวิเคราะห์และจัดการความสี่ยงใน

งานก่อสร้าง ความปลอดภัยของนั่งร้านและปั้นจั่น 

จิ ตวิ ทยาความปลอดภั ย เบื้ อ งต้ น  ประ เภท                 

ระบบอันตรายในขั้นตอนการขนส่ง การจัดการด้าน

ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในการขนส่ง 

Introduction to construction engineering, construction 

materials and equipment, introduction to structural 

condition evaluation, blueprint reading, construction 

work inspection, building sanitation, construction 

project administration, principles of safety and 

management in construction, accident cause and 

prevention, safety law related in construction , risk 

management in construction, safety in scaffolding 

and cranes work, basics psychological in safety 

construction, types, system, hazards in transportation 

process, safety management in event of force 

majeure during transportation 

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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325365 องค์กรและการจัดการด้านความปลอดภัย     2(1-2-3)                      

Safety Organization and Management 

องค์ประกอบ ความส าคัญและพฤติกรรมขององค์การ 

แนวโน้มและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การสมัยใหม่ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายใน

องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล การ

วางแผน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดองค์การ  

Component, importance and behavior of organization, 

external environment trends and effects, modern 

organizations, process of organizational management 

for effectiveness and efficiency, olanning, problem 

solving and decision making, organizing in safety work, 

leading, leagership and control, human resource 

management, business ethics, quality of working life, 

safety knowledge and innovation management, safety 

transportation management, entrepreneurhip in safety 

  ปิดรายวิชา 

325461 การฝึกอบรมและการสื่อสาร                    2(1-2-3)                                     

ทางด้านความปลอดภัย                      

Safety Training and Communication             

การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย หลักการและเทคนิค              

การสื่อสารทางด้านความปลอดภัย การประสานงานและ

ประชาสัมพันธ์ทางด้านความปลอดภัย การผลิตสื่อ     

การสร้างการมีส่วนร่วมในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย เทคนิคการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน               

เทคนิคการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างาน                  

และการประเมินผลการฝึกอบรม ทักษะการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน งานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

Safety communication, concept and technique in safety 

communication, safety cooperation and public relation, 

occupational health and safety participation 

encouragement, on the job training, safety training 

technique and training evaluation english listening and 

speaking skills for occupational health and safety 

325343 การฝึกอบรมและการสื่อสาร               2(1-2-3) 

ทางด้านความปลอดภัย                                        

Safety Training and Communication 

การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย หลักการและ

เทคนิคการสื่ อสารทางด้านความปลอดภัย              

การพัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสาร การจัดท า

หลักสูตรการฝึกอบรม การผลิตสื่อและคู่มือการ

ฝึกอบรม การสรา้งการมีส่วนรว่มในงานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย เทคนิคการสอนงานในขณะ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการฝึกอบรมความปลอดภัยใน

การท างาน การประเมินผลการฝึกอบรม  

Safety communication, principles and technique 

in safety communication, personality 

development in communication, preparation of 

training courses, production of media and training 

manuals, developing engagement in occupational 

health and safety, techniques for teaching while 

working, safety training techniques, training 

evaluation 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

  325339 หัวข้อพิเศษด้านอาชีวอนามัย              2(1-2-3) 

และความปลอดภัย                                                        

Special Topic for Occupational Health and Safety 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน กลยุทธ์การจัดการปัญหาสุขภาพของ

แ ร ง ง าน ยุ ค ใหม่  แ ล ะแนว โน้ ม ก า รพั ฒนา                     

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอนาคต 

Case studies of occupationa health and safety 

concepts responding to current situation and 

environment, modern management strategies for 

labor health problems and trends in development of 

occupational health and safety in future 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  325345 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา      4 หน่วยกิต 

กับการท างาน 1                                                     

Cooperative and Work Integrated Education 

Program I                                     

การเรียนรู้ควบคู่กับการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน

จริง การสังเกตการณ์ท างาน การพัฒนาทักษะและ

ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

Work intergrated education, work observation 

into pratice, development of skills and work 

experience related to occupational health and 

safety in private or government sector 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 243101 ชีววทิยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

รวม  19 หน่วยกิต รวม  19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

3(2-2-5) 

325211 หลักความปลอดภัยในการท างาน 2(1-2-3) 242101   หลักเคม ี 4(3-3-8) 

325131 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับงาน      

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2(1-2-3) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

329101    อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 325111 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับงาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2(1-2-3) 

   329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

รวม  20 หน่วยกิต รวม  21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 243101 ชีววทิยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

รวม  19 หน่วยกิต รวม  19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

3(2-2-5) 

325211 หลักความปลอดภัยในการท างาน 2(1-2-3) 242101   หลักเคม ี 4(3-3-8) 

325131 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับงาน      

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2(1-2-3) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

329101    อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 325111 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับงาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2(1-2-3) 

   329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

รวม  20 หน่วยกิต รวม  21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001205   ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารเชงิ

วิชาการและวชิาชีพ    

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 324263 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย

สาธารณสุข 

3(2-2-5) 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย

สาธารณสุข 

3(2-2-5) 325202 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น 3(2-3-6) 363219        กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น 3(2-3-6) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

รวม  21 หน่วยกิต รวม  20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003204   การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม

และชุมชน 

1(0-2-1) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 325221 หลักความปลอดภัยในการ

ท างาน 

2(1-2-3) 

324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 325231 อาชีวเวชศาสตร์  2(1-2-3) 

325202 อาชีวเวชศาสตร์ 2(1-2-3) 325232 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

325251 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  325233 การป้องกันและควบคุมโรคจาก 

การประกอบอาชีพ 

3(2-2-5) 

   327331 การตรวจประเมินและการดูแล

สุขภาพเบื้องต้น 

3(2-2-5) 

 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

365210 ชีวเคมีเบือ้งต้น 3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

รวม  20 หน่วยกิต รวม  20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

324323 การบ าบัดโรคเบือ้งต้น 3(2-2-5) 003305   กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 325322 การยศาสตร์อาชีวอนามัย 2(1-2-3) 

325322 การบรหิารงานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

2(1-2-3) 325323 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3) 

325332 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(1-2-3)  325324 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(2-2-5) 

325341 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3)  

 

325325 กฎหมายอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 

325352 การเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง 

ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

3(1-4-4) 

 

325334 การเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง 

  ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

3(1-4-4) 

325xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 325335 การจัดการข้อมลูและเอกสารดา้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2(1-2-3) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 

รวม  19 หน่วยกิต รวม  20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

324326  การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

3(0-6-3) 

324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

บูรณาการ 

3(0-9-5) 324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

บูรณาการ 

3(0-9-5) 

325311 การยศาสตร์และสรรีวิทยา 

ในการท างาน 

3(2-2-5) 

 

325326 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม  

1(0-2-1) 

325323 การประเมินและการจัดการ 

ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

2(1-2-3) 325327   การประเมินและการจัดการ 

  ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

2(1-2-3) 

325333  การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม  

2(1-2-3) 325336   สัมมนา 1(0-2-1) 

325353  การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

2(0-6-3) 325342 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิต ิ 3(2-2-5) 

327332   สารสนเทศสุขภาพ 2(21-2-3) 325xxx  วิชาเอกเลือก  4 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  2(x-x-x)    

รวม  19 หน่วยกิต รวม  17 หน่วยกิต 
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     หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา โดยในรายวชิา 325449 สหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับท างาน 2 

ส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนรายวชิา 325345 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับท างาน 1 มาแล้ว  

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

324428 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

325412 สัมมนา 1(0-2-1) 325412 การระบายอากาศและ 

การจัดการมลพิษอากาศ 

2(1-2-3) 

325424 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3) 325428 การจัดการเพลิงไหม้และเหตุ

ฉุกเฉินจากสารเคม ี

2(1-2-3) 

325425 การจัดการเพลิงไหม้                       

และเหตฉุุกเฉินจากสารเคมี 

2(1-2-3)  

 

325437 การบริหารงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

3(2-2-5) 

325434 การระบายอากาศในทาง

อุตสาหกรรม 

2(1-2-3) 

 

325438 โครงงานด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2(0-4-2) 

325442 

 

ระบบการจัดการมาตรฐาน          

อาชีวอนามัยความปลอดภัย             

และสิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 325446 ระบบการจัดการมาตรฐาน 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม 

2(1-2-3) 

325xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(2-2-5)    

      

รวม  16 หน่วยกิต รวม  17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

*325413 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต *325448 สหกิจศกึษา 

 

    6 หน่วยกิต 

 

*325414 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต *325449 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการท างาน 2 

6 หน่วยกิต 

*325415 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต    

รวม  6 หน่วยกิต รวม  6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

  
  

 

 

 

 

  



152 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร 
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แบบรายงานผลการพิจารณา 

(ร่าง) หลักสูตร..วิทยาศาสตรบัณฑิต... สาขาวชิา..สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.... 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (มคอ.2) 

ชื่อกรรมการวิพากษ์รา่งหลกัสูตร : ...วา่ที่ร้อยตรีอุดร สุวรรณโค................................................... 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

1.3 วิชาเอก 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

......ไม่มีวิชาเอก....................................................................................................................... .................. 

 

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................. .................... 

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลักสตูร 

  ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................. 

 

1.7 ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

  ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 
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1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบตัิไดห้ลังส าเร็จการศึกษา  

  ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคณุวุฒกิารศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ      

หลักสูตร 

  ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

1.10 สถานที่จดัการเรียนการสอน 

  ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตเพิ่มเติม 

...ข้อสังเกต ..เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโควดิในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนปกติ

ต่อเนื่องมายาวนานเกินกวา่ 1 ปี และอาจจะด าเนินไปอีกในอนาคต อาจจะพิจารณาเพิ่มข้อ 10.3 การเรียน

การสอนผ่านระบบออนไลน ์

1.11 สถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

................................................................................................................ ...................................................... 

1.12 ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเก่ียวขอ้งกับพันธกจิของสถาบัน 

  ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

  ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตเพิ่มเติม 

.......ข้อสงัเกต ..แนะน าให้เพิม่วิชาที่จ าเป็นในกลุ่มวิชาทักษะชีวติ เช่น 1.การพัฒนาภาวะผู้น า 2.ทักษะการเป็น

วิทยากร 4.การบรหิารเวลา 5.ทักษะการคิด 6.ทัศนคติทีด่ีในการท างาน และเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรม

พืน้ฐานส าหรับงานส านักงาน เช่น Microsoft Office, โปรแกรมตัดตอ่ภาพ, โปรแกรมตดัตอ่วีดิโอ เป็นต้น ....

โดยสามารถแทรกในเนื้อหาของบางวิชาทีม่ีอยู่แล้วก็ได้ 

1.14 การบรหิารจัดการ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 



156 
 

  
  

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

3.2 การด าเนินการหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................... ............. 

3.3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................... .................................. 

3.5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจยั 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

................................................................................................................................. ................................ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

  ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตเพิ่มเติม 

....คดิเป็น รอบรู ้สูง้าน สานสขุ (สรา้งสัมพนัธ์ทีด่ีในสังคม มีน้ าใจ รูจ้ักปรับตัว เข้าใจความต่างของคน และ

มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอยา่งเปน็สุข)................................................................................ ............................ 

4.2 ผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผา่น    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย ์ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การก ากับมาตรฐาน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

7.2 บัณฑติ 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

7.3 นสิิต 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................ .......... 

7.4 คณาจารย ์

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

...................................................................................................................................................................... 

7.5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

...................................................................................................................................................................... 

7.6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู ้

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 
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8.2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

......................................................................................................................... ............................................. 

8.3 การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- โดยภาพรวมเป็นหลักสูตรที่มีความครบถ้วน ครอบคลุมทั้งทางวิชาการ และทักษะชีวิต (การฝึกปฏิบัติ) 

เพิ่มเติมประเด็นเล็กน้อยที่ ไม่พบในเนื้อหาหลักสูตร คือ บริหารจัดการห้องพยาบาล รวมถึง  การจัดการด้าน

สุขภาพ อาจจะแทรกหัวข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ หรือ หัวข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับห้อง

พยาบาล รวมึงการให้ความรูเ้รื่องยา เวชภัณฑ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแกน่ักศึกษา. 

- มุ่งเน้น ทักษะชีวิต เช่น 1.การพัฒนาภาวะผู้น า 2.การสื่อสาร (ฟัง-พูด) 3.ทักษะการเป็นวิทยากร                 

4.การบรหิารเวลา 5.ทักษะการคิด 6.ทัศนคติที่ดีในการท างาน 7.มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม  

และเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานส าหรับงานส านักงาน เช่น Microsoft Office, โปรแกรมตัดต่อภาพ, 

โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ เป็นต้น  โดยสามารถแทรกในเนื้อหาของบางวิชาที่มีอยู่แล้วก็ได้  
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หลักสูตรได้ผา่นการพจิารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

  

 

ลงนาม...........................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

         (....ว่าที่รอ้ยตรอีดุร สวุรรณโค..) 

 วันที่....8...../………ตุลาคม…./……2564……… 

 

 

ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ 

 (.....ดร.ศศิวมิล...บุตรสีเขียว...) 

  วันที่....8....../…ตุลาคม./……2564……… 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นางสาวพรรณวดี  สงิห์แกว้) 

 วันที่....8........./…ตลุาคม./……2564.. 

 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

      (นางสาวปุณญิสา ผุดผอ่ง) 

 วันที่....8........./…ตลุาคม./……2564.. 
 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นายศภุกาญจน ์ แก่นทา้ว) 

 วันที่....8........./…ตลุาคม./……2564.. 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  ทอนช่วย) 

 วันที่....8........./…ตลุาคม./……2564.. 
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แบบรายงานผลการพิจารณา 

(ร่าง) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวชิา   อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (มคอ.2) 

ชื่อกรรมการวิพากษ์รา่งหลกัสูตร : รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

.................................................................................................................................................... ............. 

1.3 วิชาเอก 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

................................................................................................................................................................. 

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

................................................................................................................................................................. 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

.................................................................................................. ............................................................... 

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

........................................................................................ ......................................................................... 

1.7 ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

................................................................................................................................................................. 

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบตัิไดห้ลังส าเร็จการศึกษา  

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

.................................................................................. ............................................................................... 
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1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคณุวุฒกิารศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ      

หลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................. .... 

1.10 สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

1.11 สถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.12 ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ / ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.14 การบรหิารจัดการ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

3.2 การด าเนินการหลักสูตร 

 ผ่าน         มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 
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3.3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

3.5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจยั 

 ผ่าน       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

4.2 ผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย ์ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การก ากับมาตรฐาน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

7.2 บัณฑติ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.3 นสิิต 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................... .................................. 

7.4 คณาจารย ์

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................  

7.5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู ้

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

.................................................................................................................................................. ............... 

7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

.......................................................................................................................................... ....................... 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

8.2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

8.3 การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 
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8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในภาพรวมเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของอว.และ กสร.และมีความคล้ายกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆที่เปิดสอน 

2. ในระยะเวลาทผ่านมาพบว่าความต้องการของสปก. ในเรื่องความปลอดภัยจะมีมากกว่าความต้องการ

ด้านสุขภาพ ประกอบกับมีแนวโนม้ ที่ กสร.จะก าหนดข้อ 21(3) ดังนั้น ทางคณะควรพิจารณาและ

ประสานงานกับอาจารยผู้สอนรายวิชาด้านความปลอดภัย ในเรื่องนี ้

3. นอกจากนี้เมื่อการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรใหม่ส าเร็จ ในเวลานั้น พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 คงจะมีกฎหมายส าคัญๆ มากพอควรแล้ว สิ่งที่คณะควรให้

ความส าคัญก็คือความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน เพราะคาดการณ์ว่านักอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และ จป.ระดับวิชาชีพ จะต้องดูแลผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงานด้วย (ไม่ใช่

เพียงดูแลลูกจา้งของโรงงานหรือสปก. ที่ตนเองสังกัดอยู่เท่านั้น) 

4. อื่น ๆ 

1) ในหนา้ 7 ควรเพิ่ม “พรบ.ควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562” ด้วย 

2) ชื่อ บางรายวิชาพบว่าภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษยัง ไม่สัมพันธ์กัน ควรแก้ไขด้วย เช่น 

- รายวิชา 325326 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ควรเพิ่ม ค าว่าความปลอดภัยเข้าไป

ด้วยใหต้รงกับภาษาอังกฤษ หรอืหากเป็นการฝกึทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเท่านั้น ก็ตัดค าว่า Safety ออก 

- รายวิชา 325327 ควรเติมค าว่า and Management เพื่อใหต้รงกับชื่อในภาษาไทย 

- ตรวจสอบว่าชื่อ ภาษาอังกฤษในรายวิชา 325442 ควรเป็น เช่นใดจึงจะเหมาะสม เช่นอาจใชเ้ป็น 

Occupational Health, Safety and Environment Management Systems 

   3) ยังปรากฏว่ามีการพิมพ์ผิดอยู่ 2-3 แหง ่(เท่าที่เห็น) เช่น 325437  พิมพ์ว่าความปลอดภัยผดิ เป็นต้น 

   4) ตรงหัวข้อ  3 แผนพัฒนาปรับปรุง ยังใช้ค าว่า “สกอ.” เข้า ใจว่าเป็นมาตรฐานเดิมที่ออกมาในสมัยที่ยัง

เป็น สกอ. จ าเป็นต้องระบุเป็น “อว.” หรอืไม่ ลองทบทวนอีกครัง 
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หลักสูตรได้ผา่นการพจิารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

  
 

ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 (...รองศาสตราจารย์สราวธุ   สุธรรมาสา....) 

         วนัที่....8...../…ตลุาคม……./…2564 
 

 

 

ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ 

 (.....ดร.ศศิวมิล...บุตรสีเขียว...) 

  วันที่....8....../…ตุลาคม./……2564……… 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นางสาวพรรณวดี  สงิห์แกว้) 

 วันที่....8........./…ตลุาคม./……2564.. 

 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

      (นางสาวปุณญิสา ผุดผอ่ง) 

 วันที่....8........./…ตลุาคม./……2564.. 

 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นายศภุกาญจน ์ แก่นทา้ว) 

 วันที่....8........./…ตลุาคม./……2564.. 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  ทอนช่วย) 

           วนัที่....8....../…ตลุาคม./……2564……… 
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แบบรายงานผลการพิจารณา 

(ร่าง) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวชิา   อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (มคอ.2) 

ชื่อกรรมการวิพากษ์รา่งหลกัสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนนิ  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.3 วิชาเอก 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.7 ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบตัิไดห้ลังส าเร็จการศึกษา  

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 
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1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคณุวุฒกิารศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ      

หลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.10 สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

1.11 สถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

1.12 ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

........................................................................................................................ ......................................... 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ / ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

.................................................................................................. ............................................................... 

1.14 การบรหิารจัดการ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

3.2 การด าเนินการหลักสูตร 

 ผ่าน        มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 
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3.3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

3.5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจยั 

 ผ่าน       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

4.2 ผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

5.3 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย ์ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การก ากับมาตรฐาน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. ................................... 

7.2 บัณฑติ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.3 นสิิต 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.4 คณาจารย ์

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. ................... 

7.5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู ้

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

.................................................................................................................................................. ............... 

7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

8.2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

8.3 การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 
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8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. หลักสูตรนี้มีจุดแข็งในรายวิชาทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่  21 เช่น รายวิชาการใช้

เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เป็นต้น หลักสูตรต้องฝึกฝนและพัฒนา

ทักษะเหล่านี้ให้บัณฑิตสามารถบูรณาการเข้ากับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่ งจะท าให้

บัณฑติ สามารถปรับตัวและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ในอนาคต 

2. ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ควรเพิ่มเนื้อหาหรือ

รายวิชาที่จ าเป็นและเป็น  Trend ที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) นาโนเทคโนโลยี

(Nanotechnology) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ฯลฯ ซึ่งงานด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยเองต้องมีการปรับตัวให้ทันในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างานที่อาจเปลี่ยนแปลง

ไปจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมของบัณฑิตให้สามารถปรับตัว

ได้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. หลักสูตรควรพิจารณาเนื้อหาด้าน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 

:SDGs) ใน 3 มิติ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตต้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้เหล่านี้

กับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายใหมท่ี่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

4. การเรียนการสอนสมัยใหม่ ควรเน้นการลงมือปฏิบัติหรือฝึกฝนทักษะ เช่น การท าปฏิบัติการ

Workshop ในห้องเรียน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งหลักสูตรนี้มีจุดแข็งใน

การเตรียมการบูรณาการหลักสูตรไปในรูปแบบ การเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education Program 

:CWIE) 

5. ในอนาคตควรพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแบบ Module และ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเป็น

การเตรียมความพร้อมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อนโยบายของ อว. ให้

นักศึกษาหรอืผูส้นใจเลือกเรียนทักษะที่มคีวามจ าเป็นหรอืสนใจตามความตอ้งการของผู้เรยีน 
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หลักสูตรได้ผา่นการพจิารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

  

 

ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 (...ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เกียรติศักดิ ์บัตรสงูเนิน.....) 

         วนัที่....8....../…ตลุาคม……./…2564 

 

 

ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ 

 (.....ดร.ศศิวมิล...บุตรสีเขียว...) 

  วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นางสาวพรรณวดี  สงิห์แกว้) 

 วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 

 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

      (นางสาวปุณญิสา ผุดผอ่ง) 

 วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 
 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นายศภุกาญจน ์ แก่นทา้ว) 

 วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 

 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศติ  ทอนช่วย) 

           วนัที่....8....../…ตลุาคม……./…2564 
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แบบรายงานผลการพิจารณา 

(ร่าง) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวชิา   อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (มคอ.2) 

ชื่อกรรมการวิพากษ์รา่งหลกัสูตร : รองศาสตราจารยว์ชิัย พฤกษ์ธาราธกิูล  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.3 วิชาเอก 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

....................................................................................................................................... .......................... 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................  

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เหน็ชอบหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

...............6.1 อ่านแล้วยงัสับสนขอให้ปรับค าพูดโดยเฉพาะว่าปรับมาจากหลักสตูรปไีหน............... 

1.7 ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................. 

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบตัิไดห้ลังส าเร็จการศึกษา  

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

8.2 กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ      

หลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.10 สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.11 สถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตเพิ่มเติม 

ข้อ 11.1 ขอให้เพิ่มสถานการณ์ COVID-19..เกิดการระบาดในสถานประกอบการต่างๆ...เพิ่ม พ.ร.บโรงงาน 

พ.ศ 2562  พ.ร.บ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2562.......และ พ.ร.บ 

ส่งเสรมิวิชาชีพวทิยาศาสตรละเทคโนโลยี พ.ศ 2551 

1.12 ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

12.1.4 ปรับปรุงหลักสตูรให้มกีารสอน หรอืฝึกปฎิบตัิ online เพิ่มขึน้ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ / ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

1.14 การบรหิารจัดการ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

........................................................................................................................................................ ......... 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

ข้อ 1.1 น่าจะเพิ่มองคค์วามรูด้า้นวิศวกรรมศาสตร ์เขา้ไปด้วย 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

 ผ่าน       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

2.2 ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคลอ้งกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนด 
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2.6.2 ควรเพิ่มงบลงทนุ เก่ียวกับเคร่ืองมือทางสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมเพราะต้องเปลีย่นใหม ่ทดแทนหรอื

ซอ่มแซมทุก 5-7 ป ีปีละ 3-5 แสนบาท  

3.2 การด าเนินการหลักสูตร 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

3.3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

ค าอธิบายรายวิชา  

       325-221 หลักความปลอดภยัในการท างาน .ควรเพิ่ม ความปลอดภยัสาธารณะ(Public Safety) 

       325-324 วิศวกรรมความปลอดภยั ควรเพิ่ม การประเมินอนัตรายเครื่องจักร ภาชนะความดัน(Pressure 

Vessel) และ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น(Thermal Fluid Heater). 

3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

วิชา 324-327 การฝึกภาคสนามบูรณาการในรายละเอียดของวิชาควรมีค าว่า สุขภาพ หรอือาชีวอนามยัหรอื

ความปลอดภัยด้วย 

3.5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจยั 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 

4.2 ผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 
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5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน     มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตเพิ่มเติม 

ควรปรับเวลาการจบใหม่ไม่ใช ่ป.ตรี หลักสูตร 4 ป ีตอ้งจบภายใน 8 ป ีเพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการ

มาตรฐานการอดุมศึกษา (กมอ.) ทีม่ีมตใิหย้กเลิกเกณฑ์ดังกล่าว 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย ์ 

 ผ่าน      มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.ข้อ 2.2.1 กับ 2.2.2 และ 2.2.3 ควรก าหนดเกณฑ์เวลาเชน่ 6-12  ช่ัวโมง/ป ีหรอืจ านวนคร้ังหรอืโรงงาน เพือ่

เพิ่มเติมความรูแ้ละสรา้งทักษะ ให้ทันสมัยหรอืทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การก ากับมาตรฐาน 

 ผ่าน       มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.2 บัณฑติ 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................. ................................... 

7.3 นสิิต 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.4 คณาจารย ์

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ . 

7.5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

7.6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู ้

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

6.2 ทรัพยากรการเรียนรูน้อกจากจะระบุเป็นเลม่แล้วควรระบุเป็น Electronic File ไว้ในคลัง ต ารา หนงัสอื 

วารสาร ของหอ้งสมุดด้วย 
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7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

ข้อ 9 ควรระบุเวลาไวด้้วยวา่ไม่น้อยกวา่ 6-12  ช่ัวโมง/ครัง้ 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

......................................................................................................... ........................................................ 

8.2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

8.3 การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ผ่าน    มีขอ้เสนอแนะหรอืข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................... 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

น่าจะมีการประเมินบัณฑิตจากผูใ้ช้โดยตรง ว่าบัณฑติที่ไปท างานเปน็อย่างไร ควรปรับเพิ่มเติมหรอื

เปลี่ยนแปลงอย่างไร ทัง้ตัวหลักสูตร ผูส้อนและบัณฑติ โดยเลือกสถานประกอบการที่บณัฑิตส่วนใหญ่ไป

ท างาน สุม่สัก 10-20 %  หรอืมากกวา่ 
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หลักสูตรได้ผา่นการพจิารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

  

 

ลงนาม................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 (...รองศาสตราจารย์วิชัย..พฤกษ์ธาราธิกูล......) 

      วนัที่....8....../…ตลุาคม……./…2564 

 

  

ลงนาม................................................................ประธานกรรมการ 

 (.....ดร.ศศิวมิล...บุตรสีเขียว...) 

  วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นางสาวพรรณวดี  สงิห์แกว้) 

 วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 
 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

      (นางสาวปุณญิสา ผุดผอ่ง) 

 วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร) 

     (นายศภุกาญจน ์ แก่นทา้ว) 

 วันที่....8....../…ตุลาคม……./…2564 
 

 

 

ลงนาม................................................................กรรมการและเลขานุการ 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  ทอนช่วย) 

           วนัที่....8....../…ตลุาคม……./…2564 
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แบบฟอร์มสรุปการแก้ไข 

        ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
(ร่าง) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (มคอ.2)  

 

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ว่าที่รอ้ยตรี อุดร สุวรรณโค 

2. รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  บัตรสูงเนิน 

4. รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

ที่ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการฯ 
การด าเนินการ รายละเอียดการปรับแก้  

ระบุหมายเลข

หน้า ที่แสดง

การปรับแก้ไข/

ไม่ปรับแก้ไข 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. 6.1 หลักสูตรถูกปรับปรุงมา

จากหลักสูตรปีใด 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข  

ปรับปรุงมาจากหลักสูตร

วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ                     

ความปลอดภัยหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2 

2. 8.2 เพิ่ม กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

3 

3. 11.1 ควรเพิ่มสถานการณ์ 

Covid-19 เกิดการระบาดใน

สถานประกอบการณ์ตา่งๆ 

เพิ่ม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2562/ 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 6-7 
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ที่ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการฯ 
การด าเนินการ รายละเอียดการปรับแก้  

ระบุหมายเลข

หน้า ที่แสดง

การปรับแก้ไข/

ไม่ปรับแก้ไข 

พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และ

พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ.2551 

4 ควรเพิ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDG) ใน 3 มติิ สังตม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม   

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 14 

5 แนะน าให้เพิ่มวิชาที่จ าเป็นใน

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ เช่น 1.การ

พัฒนาภาวะผู้น า 2.ทักษะการ

เป็นวิทยากร 4.การบรหิารเวลา 

5.ทักษะการคิด 6.ทัศนคติที่ดใีน

การท างาน และเพิ่มทักษะการ

ใช้งานโปรแกรมพืน้ฐานส าหรับ

งานส านักงาน เชน่ Microsoft 

Office, โปรแกรมตัดต่อภาพ, 

โปรแกรมตัดต่อวดีิโอ เป็นต้น ....

โดยสามารถแทรกในเนื้อหาของ

บางวิชาที่มีอยู่แล้วก็ได ้

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

ในการจัดการเรียนการสอน

มีรายวิชา ในหมวดศกึษา

ทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต

ได้มกีารจัดการการเรียน

การสอนเสริมทักษะในเรื่อง

ดังกล่าวแล้ว 

- 

5 12.1.4 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

การสอนหรือฝึกปฏิบัติ Online 

เพิ่มขึน้ใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 10 

หมวดท่ี 2 :ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

6. ข้อ 1.1 ควรเพิ่มองค์ความรู้

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 14 
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ที่ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการฯ 
การด าเนินการ รายละเอียดการปรับแก้  

ระบุหมายเลข

หน้า ที่แสดง

การปรับแก้ไข/

ไม่ปรับแก้ไข 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

7. 2.2 ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติ

ของผู้เข้าศกึษาให้สอดคล้อง

กับกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานก าหนด 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 18 

8. 

 

2.6.2 ควรเพิ่มงบลงทุน 

เกี่ยวกับเครื่องมือทางสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรมเพราะ

ต้องเปลี่ยนใหม่ ทดแทน หรือ

ซ่อมแซมทุก 5-7 ปี ปีละ3-5 

แสนบาท 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 19 

9. ค าอธิบายรายวิชา  

-325221 หลักความปลอดภัย

ในการท างาน ควรเพิ่ม ความ

ปลอดภัยสาธารณ (Public 

Safety) 

 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

ในค าอธิบายรายวิชาในเรื่อง 

“ความปลอดภัยสาธารณ 

(Public Safety)” ในรายวิชา 

325221 หลักความ

ปลอดภัยในการท างาน 

41 

10. ค าอธิบายรายวิชา  

-325324 วิศวกรรมความ

ปลอดภัย ควรเพิ่ม การ

ประเมินอันตรายเครื่องจักร 

ภาชนะความดัน (Pressure 

vessel) และหมอ้ต้มที่ใช้

ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน 

(Thermal Fluid Heater) 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

ในค าอธิบายรายวิชาในเรื่อง 

“การประเมินอันตราย

เครื่องจักร ภาชนะความดัน 

(Pressure vessel) และหมอ้

ต้มที่ใชข้องเหลวเป็นสื่อน า

ความร้อน (Thermal Fluid 

Heater)” ในรายวิชา 325324 

วิศวกรรมความปลอดภัย  

43 
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ที่ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการฯ 
การด าเนินการ รายละเอียดการปรับแก้  

ระบุหมายเลข

หน้า ที่แสดง

การปรับแก้ไข/

ไม่ปรับแก้ไข 

11. ชื่อบางรายวิชา พบว่า

ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษยัง

ไม่สัมพันธ์กัน 

- รายวิชา 325326 การฝึก

ปฏิ บั ติ ง านทางสุ ขศาสตร์

อุตสาหกรรม ควรเพิ่ม ค าว่า

ความปลอดภัยเข้าไปด้วยให้

ตรงกับภาษาอังกฤษ หรือหาก

เป็ นการฝึกทางสุ ขศาสตร์

อุตสาหกรรมเท่านั้น ก็ตัดค าว่า 

Safety ออก 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

แก้ไขตรวจทานและตัดค าว่า 

“Safety” ในรายวิชา

325326 การฝกึปฏิบัติงาน

ทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

44 

12 รายวิชา 325327 ควรเติมค าว่า 

and Management เพื่ อให้ ตรง

กับชื่อในภาษาไทย 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

ปรับตามขอ้เสนอแนะ เพิ่ม 

“and Management” ใน

รายวิชา 325327 

44 

13 ตรวจสอบว่าชือ่ ภาษาอังกฤษ

ในรายวิชา 325442 ควรเป็น 

เช่นใดจึงจะเหมาะสม เช่นอาจ

ใช้เป็น Occupational Health, 

Safety and Environment 

Management Systems 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

ปรับตามขอ้เสนอแนะ แก้ไข

เป็น “Occupational Health, 

Safety and Environment 

Management Systems” ใน

รายวิชา 325446 

50 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 ไม่ม ี - - - 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

14 5.3 ควรปรับเวลาการจบใหม่ 

ไม่ใช่ป.ตร ีหลักสูตร 4 ปี ต้อง

จบภายใน 8 ปี เพื่อให้

สอดคล้องกับคณะกรรมการ

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข  

- - 
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ที่ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการฯ 
การด าเนินการ รายละเอียดการปรับแก้  

ระบุหมายเลข

หน้า ที่แสดง

การปรับแก้ไข/

ไม่ปรับแก้ไข 

มาตรฐานการอุดมศกึษา 

(กมอ.) ที่มมีตยิกเลิกดังกล่าว 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

15 ข้อ 2.2.1 กับ 2.2.2 และ 2.2.3 

ควรก าหนดเกณฑ์เวลา เช่น 

6-12 ช่ัวโมง/ปี หรอืจ านวน

ครั้งหรอืโรงงาน เพื่อเพิ่มเติม

ความรูแ้ละสร้างทักษะ ให้

ทันสมัยหรอืทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

ปรับตามขอ้เสนอแนะ แก้ไข

ดังนี้ 

- ข้อ 2.2.1 กับ 2.2.2 และ

ข้อ 2.2.3 ได้ระบุเวลาไม่

น้อยกว่า 6-12 ช่ัวโมง/ปี 

 

88-89 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ไม่ม ี - - - 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

16 6.2 ทรัพยากรการเรียนรู้

นอกจากจะระบุเป็นเล่มแล้ว

ควรระบุเป็น Electronic File ไว้

ในคลัง ต ารา หนังสือ วารสาร 

ของห้องสมุดด้วย 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข 

ปรับตามขอ้เสนอแนะ แก้ไข

ดังนี้ “เอกสารในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์” 

92 

17 

 

7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ ใน

ข้อ 9 ควรระบุไว้ดว้ยไม่น้อย

กว่า 6-12 ช่ัวโมง 

 ปรับแก้ไข 

 ไม่ปรับแก้ไข  

อ้างองิตามแบบฟอร์ม มคอ

2. มหาวิทยาลัยพะเยา 

- 
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(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พิษณุโลก

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก 

mailto:toon8066@hotmail.com
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ผลงานวิจัย  

ทววีรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ,์ เพ็ญนิภัท นภีรังค์ 

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้             

และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive 

Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202. 

ทววีรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา   

ตั้งนิตพิงศ ์และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัย

เพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218. 

ทววีรรณ ศรสีุขค า และรัตนา ทรัพย์บ าเรอ. (2562). ปัจจัยทางประชากร ความสามารถของตนเอง

และความฉลาดทางสุขภาพในการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพืช. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี เครอืข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา (7-8 กุมภาพันธ์ 2562), หนา้ 1044-1063.  

ทววีรรณ ศรสีุขค า และสมคิด จูหว้า. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน าส่งสถานพยาบาล

แบบมีสว่นร่วมส าหรับผูสู้งอายุในเขตลุ่มน้ าแม่ต  า จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -

สิงหาคม 2562), หนา้ 307-319.  

เสนีย์ พระโพธิ์ และทววีรรณ ศรสีุขค า. (2562). การพัฒนารูปแบบการท างานของพยาบาลชุมชน 

ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. วารสารส านักงานควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี, 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 5-18.  

Danai Jearakul, Orathai Srithongtharn, Taweewun Srisukham, and Aomtip Ponboobpha. (2020). 

The development of changing Health behavior program at-risk people for diabetes 

mellitus in the area of disease prevention and control region 10th Ubon Ratchathani. 

Journal of Public Health and Development, Volume 18 Number 3, page 28-37. 

Srisookkum, T. And Sapbamrer, R. (2020). Health Symptoms and Health Literacy of Pesticides 

Used among Thai Cornfield Farmers. Iran J Public Health, Volume 49 Number 11, page 

2095-2102. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทยีนทอง ต๊ะแก้ว 

Assistant Professor Tienthong Takaew, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเทยีนทอง ต๊ะแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

Email Tienthong.tk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา)  

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

ศรสีังวาลย์ ศรีทรายค า และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2564). การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป       

ของเทศบาลในจังหวัดล าพูน. วารสารวิชาการ ชมรมสาธารณสุข แห่งประเทศไทย,               

หนา้ 143-148. 



190 
 

  
  

 

ระพีพรรณ วุฒิเอ้ย และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. (2564). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแหง่ตน  

            ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลแมอ่ิง อ าเภอภูกามยาว 

            จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศกึษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล, หน้า 102-114.        

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวชิา, สุนันทา  

ตั้งนิตพิงศ ์และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัย

เพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218. 

ประภัสสร ศรีนวลวงค์ และเทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2562). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับความรุนแรงของ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ของผูร้ับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการ

วิจัยและพัฒนา” วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร (26 กรกฎาคม 2562),           

หนา้ 49-60. 
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ประวัติ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงิน จันทรมณี 

Assistant Professor Namngern Chantaramanee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายน้ าเงิน จันทรมณี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email Namngern19@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑติ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
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ผลงานวิจัย 

เกรียงไกร หนูเล็ก, พจนารถ สุมาลัย, อัศจรรย์ ทิตาวงศ์ และน้ าเงนิ จันทรมณี. (2564). การรับรู้ภาวะ

สุขภาพ พฤติกรรม ต้นทุนเเละผลตอบเเทนของเกษตรกรปลูกข้าว แบบเกษตรเคมีกับเกษตร

อินทรีย์ ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชวีิต, 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, หนา้ 146-157. 

ชลธิดา เทพหินลัพ, น้ าเงิน จันทรมณี, รักษิต สุทธิพงษ์ และวรรณกร พรประเสริฐ. (2564) การพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะบัณฑติพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,   
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), หน้า 67-81. 

ธราดล โพธิษา, น้ าเงิน จันทรมณี และทวีวรรณ ศรีสุขค า. (2564). ปัจจัยท านายความรว่มมอืใน       

การใชย้าของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนแหง่หนึ่งของจังหวัดพะเยา. วารสารเภสัช

กรรมไทย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน), หน้า 400-411. 

นรินธน์ นนทมาลย์, นริศรา เสือคล้าย, ชลธิดา เทพหินลัพ, น้ าเงิน จันทรมณ,ี กัลวรา ภูมลิา และ 

 ณัฐพงษ์ พรมวงษ์. (2564). การส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา        

 ตามความต้องการของคณาจารย์. วารสารศกึษาศาสตร์ มสธ., ปีที่ 14 ฉบับที่ 1                

(มกราคม – มิถุนายน 2564), หน้า 115-127. 

ธราดล โพธิษา, น้ าเงิน จันทรมณี และทวีวรรณ ศรีสุขค า. (2563). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการ

จัดการตนเองในการเฝา้ระวัง ป้องกันและควบคุม โรคความดันโลหติสูง ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หนา้ 22-33. 

ณัฐพงศ์ ม้าเทศ, นัฐพงษ์ อุดนัน, ณัฐกานต์ เกิดพร, เสาวลักษณ์ แจ้มสว่าง, สายฝน ผุดผอ่ง, พรรณวดี  

 สิงหแ์ก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศิต ทอนช่วย, น้ าเงิน จันทรมณี และศศวิิมล  

 บุตรสีเขยีว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับในการลดความสั่นสะเทือน

ของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา. 

วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป), ปีที่ 4 

ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หนา้ 38-42. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ 

Assistant Professor Boonlue Chimbanrai, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31103005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email boonluechim@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตรอ้น)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการระบาด)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2536 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิจัย 

น้ าเงนิ จันทรมณี, ณัฐพล ทนุดี และบุญลือ ฉิมบ้านไร่. (2561). ผลของโปรแกรมการจัดการด้านการยศาสตร์

ต่อการแก้ไขอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้จากการท างานของกลุ่มสตรปีักผ้าชาวไทยภูเขา 

อ าเภอปง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, ปีที่ 19      

 ฉบับที่ 2, หน้า 133-143.  

Boonlue Chimbanrai. (2020). Promoting safety bicycling and/or walking to improve individual 

health in a district: An Intervention study. Naresuan Phayao Journal, Volume 13 Number 1, 

Page 12-15. 

Boonlue Chimbanrai. (2020). The work-related well-being constituents: A preliminary survey. 

Naresuan Phayao Journal, Volume 13 Number 2, Page 27-30. 

  



195 
 

  
  

 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

Assistant Professor Prachuab Lamluk, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายประจวบ แหลมหลัก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36405003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3321 

Email Drpj999@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2548 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศกึษานอกระบบ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2537 สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (การศกึษานอกระบบ)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2543 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2533 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิจัย 

ภคภณ แสนเตชะ และประจวบ แหลมหลัก. (2563). ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต าบลแมป่ืม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศกึษา,                                  

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563), หนา้ 150-164. 

 ประจวบ แหลมหลัก, ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง, พงศธร ศิลาเงิน, ภากรณ์ ภูสุ่วรรณ, ประกาศิต ทอนช่วย, 

ณรงค ์ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศน์เรศ แจง้พรมมา, อรทัย เกตุขาว และวิริญญา 

เมืองช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในต าบลขุนควร อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563), 

หนา้ 185-195. 

ธนวัฒน์ สมบูรณ,์ อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหวา้ และประจวบ แหลมหลัก. (2562). ผลของโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุน

ทางสังคม: กรณีศกึษาต าบลบ้านรอ้ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการสาธารณสุข

ชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562), หนา้ 84-93. 

ณัฐธิดา ฝีปากเพราะ, กมลชนก ค ายอดม่วง, ชญานุช จันทร์ต้น, ปวันรัตน์ สีชอล์ค, ภควดี ขันทะกสิกรรม, 

ศริิพร ตั นธรรม, ศริิรัตน ์คงพล และประจวบ แหลมหลัก. (2561). ปัจจัยท านายความตั้งใจ

การใชก้ัญชาในกระบวนการรักษาความเจ็บป่วยของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน. วารสาร 

การพยาบาล การสาธารณสุข และการศกึษา, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561),               

หนา้ 91-103. 

ประจวบ แหลมหลัก, เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ และสรวิศ บุญญฐี. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของผูสู้งอายุ ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล  

การสาธารณสุข และการศึกษา, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561), หน้า 97-107. 
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ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

Assistant Professor Patipat Vongruang, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15799001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email Patipat7@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2560  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมี)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

Sangkham, S., Thongtip, S., and Vongruang, P. (2021). Influence of air pollution and 

meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region 

and Air Quality during the Outbreak. Environmental Research (June 2021), Volume 197 

Number 2021, Article number 111104. DOI: 10.1016/j.envres.2021.111104 
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Thongtip, S., Sangkham, S., Srivichai, P., and Vongruang, P. (2021). Association between Noise 

Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao 

Province, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal (March - April 

2021), Volume 19 Number 2, page 95-102. 

Chaitiang, N. and Vongruang, P. (2020). Condom use behavior among reproductive age in 

Phayao province. Public Health & Health Laws Journal (January - June 2020), Volume 6 

Number 1, page 21-32. 

Lamluk, P., Vongruang, P., Siragnirn, P., Pusuwan, P., Tonchoy, P., Chaitiang, N., 

Wongmanakun, S., Jaengpromma, P., Katekhaw, O., and Muengchang, W. (2020). 

Model of Interprofessional Health Care in Khunkuan Sub-district, Pong District, Phayao 

Province. Academic Journal of Community Public Health (July – September 2020), 

Volume 6 Number 3, page 185-195. 

Vongruang, P. and Pimonsree, S. (2020). Biomass burning sources and their contributions to 

PM10 concentrations over countries in mainland Southeast Asia during a smog episode. 

Atmospheric Environment (May 2020), Volume 228 Number 1, Article number 117414. 

Pimonsree, S. and Vongruang, P. (2018). Impact of biomass burning and its control on particulate 

matter over a city in mainland Southeast Asia during a smog episode. Atmospheric 

Environment) Volume 195, (September 2018), page 196-209. 

Pimonsree, S., Vongruang, P., and Sumitsawan, S. (2018). Modified biomass burning emission in 

modeling system with fire radiative power: Simulation of particulate matter in Mainland 

Southeast Asia during smog episode. Atmospheric Pollution Research, Volume 9  Number 1 

(January 2018), page 133–145. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า 

Assistant Professor Somkid Juwa, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสมคดิ จูหว้า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36499001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3317 

Email sjuwa@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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ผลงานวิจัย 

นันทกานต์ แสนรักษ์, สมคิด จูหว้า และทวีวรรณ ศรีสุขค า. (2563). ความฉลาดทางสุขภาพ 

ในการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคเบาหวาน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.  

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หน้า 173-183. 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า และสมคดิ จูหว้า. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน าส่งสถาน 

พยาบาลแบบมีสว่นร่วมส าหรับผูสู้งอายุในเขตลุ่มน้ าแม่ต  า จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยอิสเทิรน์เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทุมธานี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, 

หนา้ 307–19.   

ธนวัฒน์ สมบูรณ์, อนุกูล มะโนทน, ประจวบ แหลมหลัก และสมคดิ จูหว้า. (2562). ผลของ 

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏีความสามารถตนเอง 

และแรงสนับสนุนทางสังคม: กรณีศกึษาต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง.  

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, หน้า 83-93. 

สมคดิ จูหว้า, รุ่ง วงศ์วัฒน์ และอนุกูล มะโนทน. (2562). การประเมนิและจัดการความเสี่ยงทาง

สุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ าในกว๊านพะเยา ของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยา

จังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี,            

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, หนา้ 1-16. 

อนุกูล มะโนทน, สมคดิ จูหว้า และรุ่ง วงศ์วัฒน์. (2562). การพัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพ                        

ผูไ้ม่สูบบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มอืสอง. วารสารพยาบาล                   

และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, หนา้ 92-103. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี 

Assistant Professor Somchai Jadsri, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสมชาย จาดศรี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36498001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email somchai.ja@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตรอ้น) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2527 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

ณัฐราช ยะราช และสมชาย จาดศร.ี (2564). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาล

สะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลจุน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 2034-2046. 
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นิรสา สุขแท้, ภูธนัส ยงสบืชาติ, รัชฎษวรรณ การะพิงค์, รัชดาพร สังข์วเิศษ, เจนจริา วรรณวารี,  

ณัฐริกา เตรอด, ดารุณี โพธิ์ด้วง, มนัสนันท์ บุญม,ี สมชาย จาดศรี และสุทธิชัย ศิรินวล. 

(2564). ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 

หนา้ 2219-2231. 

เจนจริา ชอบธรรม, ปฏิพัทธ์ วงศเ์รือง, ณรงค ์ใจเที่ยง และสมชาย จาดศรี. (2563). แนวโน้มทาง

ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2522-2561. วารสารสาธารณสุขล้านนา,                         

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2, หน้า 25-35. 

ภาณุมาศ ค าชุม และสมชาย จาดศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการใหท้ันตสุขศกึษาที่มตี่อประสิทธิผล

การป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า       

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครัง้ที่ 8 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 856-868. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ 

Assistant Professor Sakesun Thongtip, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55403900XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email sake_115@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ปิยะวดี ศรวีิชัย และเสกสรรค์ ทองติ๊บ. (2564). การใชป้ระโยชน์กากตะกอนน้ าเสียจากโรงงานผลิต

แป้งมันส าปะหลังเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ                                

(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (มกราคม - มิถุนายน 2564),                        

หนา้ 1-11. 
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รณรงค ดวงเกิด, เสกสรรค ทองติ๊บ, ณัฐวัชร ดานไพบูลย์, พิษณุรักษ กันทวี, รัตนสุดา ทนันปา และ 

อนงคศลิป ดานไพบูลย. (2564). การเขาถึงระบบบริการสุขภาพของชุมชนพืน้ที่ชายแดน

ประเทศไทย-สปป.ลาว กรณีศึกษาอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และเมืองคอบ แขวงไชยบุรี. 

วารสารควบคุมโรค, ปที่ 47 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564), หนา้ 72-85.  

เสกสรรค ทองติ๊บ. (2562). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูญเสียการได้ยินของผู้

ประกอบอ าชีพท าครกหนิ จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย         

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562), หนา้ 80-93.  

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และพงศธร ศลิาเงิน. (2562). การประเมินระดับเสียงในที่ท างานของผูป้ระกอบ

อาชีพแกะสลักหินและท าครกหิน จังหวัดพะเยา. วารสารการแพทย์และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ, 

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562), หนา้ 38-47.  

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกัน 

 เสียงดังและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ของผู้ประกอบอาชีพท าครกหิน จังหวัดพะเยา.  

 ศรนีครินทร์เวชสาร, ปที่ 34 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน 2562), หนา้ 155-160.  

Sangkham, S., Thongtip, S. and Vongruang, P. (2021). Influence of air pollution and 

meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region 

and Air Quality during the Outbreak. Environmental Research (June 2021), Volume 197 

Number 2021, Article number 111104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111104. 

Srivichai, P., and Thongtip, S. (2021). Optimization of mixing speed and retention time affecting 

biogas production from starchy sediment using response surface methodology. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology (May – Jun), Volume 43 Number 3, 

page 767-773. 

Thongtip, S., Sangkham, S., Srivichai, P. and Vongruang, P. (2021). Association between Noise 

Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao 

Province, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal (March - April 

2021), Volume 19 Number 2, page 95-102. 

Sangkham, S., and Thongtip, S. (2020). Prevalence and risk factors of musculoskeletal 

symptoms among municipal solid waste workers in Phayao Province, Northern Thailand. 

Journal of Medical Technology and Physical Therapy, Volume 32 Number 1 (January – 

April 2020), page 110-130.  
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Sapbamrer, R., Thongtip, S., Khacha-ananda, S., Sittitoon, N., and Wunnapuk, K. (2020). 

Changes in lung function and respiratory symptoms during pesticide spraying season 

among male sprayers. Archives of Environmental and Occupational Health, Volume 75 

Number 2, page 88-97.  

Thongtip, S., Sangkham, S., and Sukpromson, R. (2020). Factors associated with occupational 

hearing loss among stone-mortar workers in Phayao Province, Northern Thailand. Journal 

of Health Science and Medical Research, Volume 38 Number 3, page 213-219.  

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., and Prapamontol, T. (2020). 

Crystalline silica exposure and air quality perception of residents living around home 

stone factories. SAINS MALAYSIANA, Volume 49 Number 3, page 573-581. 

Thongtip, S., Siviroj, P., Prapamontol, T., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., Nangola, S., and 

Khacha-ananda, S. (2020). A suitable biomarker of effect, club cell protein 16, from 

crystalline silica exposure among Thai stone-carving workers. Toxicology and industrial 

health, Volume 36 Number 3, page 287–296.  

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Prapamontol, T., Wisetborisut, A., and Khacha-ananda, 

S. (2019). Effect of high silica exposure on respiratory disorders among stone-mortar 

workers in Northern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 

Health, Volume 50 Number 2, page 401-410.   

Thongtip, S., Siviroj, P., Deesomchok, A., Wisetborisut, A., and Prapamontol, T. (2019). 

Association of health-related quality of life with residential distance from home stone-

mortar factories in Northern Thailand. EnvironmentAsia, Volume 12 Number 3, page 140-150.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน 

Assistant Professor Anukool Manoton, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายอนุกูล มะโนทน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36407004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3317 

Email koolsabuy@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การส่งเสริมสุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลงานวิจัย  

อภิชญา พอสม และอนุกูล มะโนทน. (2564). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ต าบลแมตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 464-465.  

อริสรา บุญรักษา และอนุกูล มะโนทน. (2564). ปัจจัยที่มผีลตอ่การหกล้มในผู้สูงอายุต าบลแม่องิ 

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา

วิจัย ครัง้ที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 409-411.  
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ธนวัฒน์ สมบูรณ์, อนุกูล มะโนทน, ประจวบ แหลมหลัก และสมคิด จูหว้า. (2562). ผลของโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฏคีวามสามารถตนเองและแรง

สนับสนุนทางสังคม: กรณีศึกษาต าบลบ้านรอ้ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการ

สาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, หน้า 83-93. 

อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหวา และรุง วงศวัฒน์. (2562). การพัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง. วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ, ปีที่ 13 ฉบับที่ 3, หนา้ 106-117. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 

Assistant Professor Arunpak Pitakpong, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36703007XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email aomm_ph@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2558  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลงานวิจัย 

ดารินทร์ ทองวันดี และอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์. (2563). การส ารวจสุขาภบิาลอาหารในโรงอาหาร: 

กรณีศกึษาในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หน้า 440-448. 
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อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ และเศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่. (2563). ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ 

เทศบาลเมอืงพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (28 กุมภาพันธ์ 2563) ณ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 425-439. 

อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์, ดลวัฒน์ ธรรมจันทา, วาสิตา ผาทอง, ศริิวรรณ เจริญทิม และเสาวลักษณ์ 

บุญฟ้าฮ่าม. (2562). การเปรียบเทียบอุณหภูมิการดูดซับฟอสเฟตโดยใช้เปลือกไข่ไก่.        

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 

“วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (20 เมษายน 2562)            

ณ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 342-348. 

เสกสรรค์ ทองติ๊บ และอรัณย์ภัค พทิักษ์พงษ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกัน 

 เสียงดังและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันเสียงดังของผูป้ระกอบอาชีพท าครกหิน จังหวัดพะเยา.  

 ศรนีครินทร์เวชสาร, ปีที่ 34 ฉบับที่ 2, หน้า 155-160. 

Arunpak Pitakpong. (2021). The Chemical Properties and the Combustion Duration of Fuel 

Briquettes from Corn Kernel Residues, Thailand. Turkish Journal of Computer and 

Mathematics Education, Volume 12 Number 8, page 2340-2344. 

Arunpak Pitakpong. (2020). Effluent Quality Monitoring in Petrol Stations: Northern Thailand. 

Indian Journal of Science and Technology, Volume 13 Number 01, page 40-50. 

A. Pitakpong. (2019). Diversity of Epiphytic Lichen in University of Phayao, Thailand. Advances in 

Ecological and Environmental Research, Volume 4 Number 10, page 259–268. 

A. Pitakpong and S. Parnmen. (2019). Quantification of Active Compounds of Edible Mushrooms 

in University of Phayao, Thailand. Advances in Ecological and Environmental Research, 

Volume 4 Number 9, page 247–257. 

Arunpak Pitakpong and Jinnanat Chaika. (2019). Behavioral use of chemical pesticide effecting 

on farmer health in Maepuem sub - district area at Phayao Province, Thailand. 

International Journal of Current Science and Technology, Volume 7 Number 02(a),     

page 679-684. 
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Pitakpong, A. and Maungsan, N. (2018). The use of epiphytic lichen as a biomonitor on air 

quality, nitrogen dioxide and sulphur dioxide deposition in Mab Ta Phut Industrial, Rayong 

Province. International Journal of Agricultural Technology, Volume 14 Number 6, page 

897-910. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต ทอนช่วย 

Assistant Professor Prakasit Tonchoy 

 

ชื่อ-สกุล นายประกาศิต ทอนช่วย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email prakasit.to@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2557 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2553 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย  

Seangpraw, K., Auttama, N., Kumar, R., Somrongthong, R., Tonchoy, P., and Panta, P. (2020). 

Stress and associated risk factors among the elderly: a cross-sectional study from rural 

area of Thailand. F1000Research, page 1-14. 

Tonchoy, P. and Suta, P. (2020). Ergonomic Risk Factors of Musculoskeletal Disorders among 

Ethnical Maize Farmer Groups, Chiang Rai Province. Journal of The Office of DPC 7 Khon Kaen, 

Volume 27 Number 1, page 27-39. 
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Seangpraw, K., Auttama N., Tonchoy, P., and Patna, P. (2019). The effect of the behavior 

modification program Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on reducing the 

risk of hypertension among elderly patients in the rural community of Phayao, Thailand. 

Journal of Multidisciplinary Healthcare, Volume 12, page 109-118.  

Seangpraw, K., and Tonchoy, P. (2019). Factors Related Intention to Smoking Cessation Among 

Thai People Who Joined Quit Smoking Project for The King: A Cross-Sectional Study Of 

Northern Thailand. Journal of Ayub Medical College Abbottabad Pakistan, Volume 31 

Number 4, page 512-516. 

Tonchoy, P. and Seangpraw, K. (2019).  Factors Associated with Musculoskeletal Disorders 

among Lychee Farmers, Phayao Province. Journal of Health Education 2019, Volume 42 

Number 1, page 119-134. 

Seangpraw, K., Auttama, N.,Tonchoy, P., and Pudpong, S. (2018). Model Development of 

Community Participation in Holistic Health Promotion for the Elderly in a Rural Area, 

Phayao Province. Journal of Public Health, Volume 48 Number 2, page 113-126. 
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ประวัติ 

ดร.ปิยะวดี ศรวีิชัย 

Piyavadee Srivichai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะวดี ศรวีิชัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35399002XXXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email u4108047@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ปิยะวดี ศรวีิชัย และเสกสรรค์ ทองติ๊บ. การใช้ประโยชน์กากตะกอนน้ าเสียจากโรงงานผลติแป้งมัน             

ส าปะหลังเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี), ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (มกราคม - มิถุนายน 2564), หนา้ 1-11. 
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Srivichai, P. and Thongtip, S. (2021). Optimization of mixing speed and retention time affecting 

biogas production from starchy sediment using response surface methodology. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology (May – Jun), Volume 43 Number 3, 

page 767-773. 

Thongtip, S., Sangkham, S., Srivichai, P., and Vongruang, P. (2021). Association between Noise 

Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao 

Province, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal (March - April 

2021), Volume 19 Number 2, page 95-102. 

Piyavadee Srivichai and Chumaporn Rodsrida. (2020). Factors affecting anaerobic digestion 

efficiency to produce biogas. RMUTI JOURNAL Science and Technology, Volume 13 

Number 3, page 162-175. 

Piyavadee Srivichai and Chumaporn Rodsrida. (2020). The application of wastes from modified 

tapioca starch plant to produce the renewable energy using one stage anaerobic digestion 

system. The Journal of Applied Science, Volume 19 Number 1, page 124-138. DOI: 

10.14416/j.appsci. 2020.01.010 

Piyavadee Srivichai and Orathai Chavalparit. (2019). OPTIMIZATION OF BIOGAS PRODUCTION 

FROM CO-DIGESTION OF WASTE ACTIVATED SLUDGE AND MODIFIED TAPIOCA STARCH 

SLUDGE. Proceedings of the Ninth International Conference – GEOMATE 2018: 

Geotechnique, Construction Materials and Environment, Tokyo, Japan (20-22 November 2019), 

page 1160-1167. 
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ประวัติ 

ดร.ศศิวมิล บุตรสีเขียว 

Sasivimol Bootsikeaw, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวศศิวมิล บุตรสีเขียว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34601007XXXXX  

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3313 

Email shompoo_koy@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

ณัฐพงศ์ ม้าเทศ, นัฐพงษ์ อุดนัน, ณัฐกานต์ เกิดพร, เสาวลักษณ์ แจ้มสว่าง, สายฝน ผุดผ่อง, พรรณวดี  

สิงห์แก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว , ประกาศิต ทอนช่วย , น้ าเงิน จันทรมณี และศศิวิมล                        

บุตรสีเขียว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับในการลดความสั่นสะเทือน

ของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. 

วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป) , ปีที่ 4               

ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หน้า 38-42.  



216 
 

  
  

 

Kantow, S., Seangpraw, K., Ong-Artborirak, P., Tonchoy, P., Auttama, N., Bootsikeaw, S., and 

Choowanthanapakorn, M. (2021). Risk Factors Associated with Fall Awareness, Falls, and 

Quality of Life Among Ethnic Minority Older Adults in Upper Northern Thailand. Clin Interv 

Aging, Volume 16, Page 1777-1788.  

Khamrin, P., Boonyathee, S., Bootsikeaw, S., Ong-Artborirak, P., and Seangpraw, K. (2021). Factors 

Associated with Health Literacy, Self- Efficacy, Social Support, and Oral Health Care 

Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand.  Clinical interventions in 

aging, Volume 16, page 1427–1437. 

Kongtip, P., Nankongnab, N., Mahaboonpeeti, R., Bootsikeaw, S., Batsungnoen, K., Hanchenlaksh, 

C., and Woskie, S. (2018). Differences among Thai agricultural workers’ health, working 

conditions, and pesticide use by farm type. Annals of Work Exposures and Health, Volume 62 

Number 2, page 167-181.  
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ประวัติ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

Sorawit Boonyathee, M.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสรวิศ บุญญฐี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15399002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน 

 

 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 7020 

091-8536339 

Email sorawit.bo@up.ac.th, sorawit.bo@cpird.in.th 

  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑติ (เกียรตินยิมอันดับ 2) 
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ณรงค ์ใจเที่ยง, สุทธิชัย ศริินวล, สมคิด จูหว้า, ปฏิพัทธ วงค์เรอืง และสรวิศ บุญญฐี. (2564). รูปแบบ

การจัดกิจกรรมรณรงค์ดา้นสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนิสิตรายวิชา

การสาธารณสุข. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - 

สิงหาคม 2564), หน้า 273-287. 
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ศริิพร ปั้นรูป, ณรงค์ ใจเที่ยง และสรวิศ บุญญฐี. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรและนิสติในมหาวิทยาลัย

พะเยา. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2563), หน้า 265-278. 

วิชัย เทียนถาวร, ณรงค์ ใจเที่ยง, สรวิศ บุญญฐี, อรทัย เกตุขาว, แสงชัย วงศ์มานะกูล, ปฏิพัทธ์    

วงศเ์รือง และรสรินทร์ แก้วตา. (2562). การรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแมก่าโทกหวาก อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 

2562), หน้า 54-63. 

ธิติมา พูลประเสริฐ, คันธมาทน์ ท างาม, ณัชชา ระมั่ง, ทัศนยี์ พวงผกา, ธนพล เทพลุ้ม, สมฤทัย  

สายตาต่อม, ณรงค์ ใจเที่ยง, ศรสีุดา เจรญิดี และสรวิศ บุญญฐี. (2561). ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยสาธารณสุขน่าน,  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2561 – ตุลาคม 2561), หน้า 29-39. 

ประจวบ แหลมหลัก, สรวิศ บุญญฐี และเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของผูสู้งอายุ ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล  

การสาธารณสุข และการศึกษา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, หนา้ 97-107. 

Khamrin, P., Boonyathee, S., Bootsikeaw, S., Ong-Artborirak, P., and Seangpraw, K. (2021). Factors 

Associated with Health Literacy, Self- Efficacy, Social Support, and Oral Health Care 

Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand.  Clinical interventions in 

aging, Volume 16, page 1427–1437. 
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ผลงานวิจัย  

นิรชา สุขแท้, ภูธนัส ยงสืบชาติ, รัชฎาวรรณ การะพิงค์, รัชดาพร สังขว์ิเศษ, เจนจิรา      

วรรณวารี, ณัฐริกา เตรอด, ดารุณี โพธิ์ด้วง, มนัสนันท์ บุญมี, สมชาย จาดศรี และ

สุทธิชัย ศิรินวล. (2564). ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใชส้มาร์ทโฟนของนิสติ

มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 2219-2231.  
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พรรณวรท ปัญญาวุฒิวงษ์, สมชาย จาดศร,ี สุทธิชัย ศิรินวล, สมคดิ จูหวา้ และอนุกูล      

มะโนทน. (2564). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (8-9 

กรกฎาคม 2564), หน้า 2820-2828. 

สุทธิชัย ศิรินวล และวิทยา สอนเสนา. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ของนักศกึษามหาวิทยาลัยแหง่หนึ่งในภาคเหนือ. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (8-9 

กรกฎาคม 2564), หนา้ 2839-2848. 

Narong Chaitiang, Suthichai Sirinual, Somcid Juwa, Patipat Vongruang., Sorawit 

Boonyathee. (2021). The format of organizing health campaign activities to 

promote the teaching and learning management of public health course students. 

Volume 7 Number 2, page 273-287. 
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ผลงานวิจัย 

ศุภกาญจน์ แก่นท้าว และนัฐพล ปันสกุล. (2564). การศกึษาเปรียบเทียบคุณภาพชวีิตที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพในผูป้่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ, ปีที่ 9           

ฉบับที่ 3, หนา้ 411-421. 
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ณัฐพงศ์ ม้าเทศ, นัฐพงษ์ อุดนัน, ณัฐกานต์ เกิดพร, เสาวลักษณ์ แจ้มสว่าง, สายฝน ผุดผอ่ง,      

พรรณวดี สงิหแ์ก้ว, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, ประกาศติ ทอนชว่ย, น้ าเงิน จันทรมณี และ

ศศวิิมล บุตรสีเขียว. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของวัสดุดูดซับในการลดความ

สั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลม ในอู่ซ่อมรถยนต์ อ าเภอเมอืงพะเยา            

จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

(ส.อ.ป)., ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562), หนา้ 38-42. 

นัฐพล ปันสกุล และศุภกาญจน์ แก่นท้าว. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ 

 สมาร์ทโฟนและภาวะสุขภาพของนสิิตมหาวิทยาลัยรัฐแหง่หนึ่ง. วารสาร มฉก. วิชาการ,      

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2, หนา้ 279-91. 

Kantow, S., Seangpraw, K., Ong-Artborirak P., Tonchoy, P., Auttama, N., Bootsikeaw S., and 

Choowanthanapakorn, M. (2021). Risk Factors Associated with Fall Awareness, Falls, and 

Quality of Life Among Ethnic Minority Older Adults in Upper Northern Thailand. Clin Interv 

Aging, Volume 16, Page 1777-1788. DOI: 10.2147/CIA.S328912 

Pansakun, N. and Kantow, S. (2020). The Relationship between Personal Factors and Physical 

Activity Levels among Patients with Non-communicable Diseases, Phrae Province. 

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 40 Number 2, page 66-82. 
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ประวัติ 

นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 

Ms.Sunanta  Tangnitipong 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31201013XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

Email tatilookmoo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เภสัชวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์                     

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย                      

ราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive 

Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1195-1202. 
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ทวีวรรณ ศรีสุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา    

ตั้งนิติพงศ์ และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 

ธัญญารัตน เสนาธรรม, ณรงค ใจเที่ยง, ปฏิพัทธ วงคเรอืง, กิตติยา ไทยธวัช, สุนันทา ตั้งนิติพงศ, 

เทพนฤมิตร เมธนาวนิ, แสงชัย วงศมานะกูล และวิชัย เทียนถาวร. (2563). ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงโรงพยาบาลแพร่ จังหวัด

แพร่. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปที่ 6 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2563), หนา้ S1-S14. 
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ประวัติ 

นางสุรางคนา ไชยรนิค า 

Mrs.Surangkana Chairinkam 

 

ชื่อ-สกุล นางสุรางคนา ไชยรนิค า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35504001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email surangkanapc@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544 

 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2537 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา     

ตั้งนิตพิงศ ์และสุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 

 



243 
 

  
  

 

พงศพ์ัชรา พรหมเผา่, พินทอง ปินใจ และสุรางคนา ไชยรนิค า. (2563). ความเชื่อด้านสุขภาพของ

ผูดู้แลเด็กต่อพฤติกรรมการป้องกันการตดิเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก: กรณีศกึษาศูนย์เด็กเล็ก

จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศกึษา, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 

(มกราคม – เมษายน), หน้า 68–79. 

พินทอง ปินใจ, พงศพ์ัชรา พรหมเผ่า และสุรางคนา ไชยรินค า. (2562). ผลของการสอนโดย

กระบวนการสะท้อนคดิ ตอ่การพัฒนาทักษะทางปัญญา ส าหรับนักศกึษาพยาบาลศาสตร์                   

ช้ันปีที่ 2 ในรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และ

การศกึษา, ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม), หน้า 200-214. 

กฤตพัทธ์ ฝึกฝน, เปรมฤดี ศรวีิชัย, สุรางคนา ไชยรินค า และปภัชญา ธัญปานสิน. (2561). 

ความเครียดและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับความเครียดของนักศกึษาพยาบาลในการขึน้ฝึก

ปฏิบัติทางการพยาบาลครั้งแรกบนหอผู้ป่วย. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และ

การศกึษา, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน), หน้า 161-168. 
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ประวัติ 

นางอรทัย เกตุขาว 

Mrs.Orathai Katkhaw 

 

ชื่อ-สกุล นางอรทัย เกตุขาว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36405004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาอนามัยชุมชน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3322 

Email orathaikat@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2539 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ชินกร ยืนยาว, เกตน์สริี แก้วแดง, ชรินรัตน์ นนท์ศรี, นิตยา สนมฉ่ า, ภรณ์ทิพวรรณ เต๋จา, มินตรา  

เบิกบาน, รุ่งบุญศรี กลิ่นกล่อม, ณรงค ์ใจเที่ยง และอรทัย เกตุขาว. (2563). การรับรู้

คุณภาพและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหง่หนึ่งในภาคเหนือ. วารสารกฎหมายและนโยบาย

สาธารณสุข, ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563), หนา้ 293-306. 
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ทวีวรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนติิพงศ์, เพ็ญนิภัท นภรีังค ์

และณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1195-1202. 

ประจวบ แหลมหลัก,ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง, พงศธร ศลิาเงิน, ภากรณ์ ภูสุ่วรรณ, ประกาศติ ทอนช่วย, 

ณรงค ์ใจเที่ยง, แสงชัย วงศ์มานะกูล, พงศน์เรศ แจง้พรมมา, อรทัย เกตุขาว และวิรญิญา 

เมืองช้าง. (2563). รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพในตาบลขุนควร อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 6 ฉบับที ่3 (กรกฎาคม – กันยายน 

2563), หน้า 184-194. 

ปรียาพร สีจันทร์, ศรสีุดา เจรญิดี, ณรงค์ ใจเที่ยง, สมคิด จูหว้า, อรทัย เกตุขาว และชัยวัฒน์                      

แสงศรจันทร์. (2562). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก                          

สุขบัญญัติแหง่ชาติ 10 ประการของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายสุขภาพและ

สาธารณสุข, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562), หน้า 31-40. 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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        ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นางสาวเกษแก้ว     

เสยีงเพราะ 

34513001XXXXX รองศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์ 

สุขศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวทวีวรรณ            

ศรสีุขค า 

36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติบัตรการ

ปฏบัิติการฉุกเฉิน 

นอกโรงพยาบาล

ส าหรับพยาบาล

วิชาชีพ 

ประกาศนียบัตร

การพยาบาล

เฉพาะทาง

พยาบาลเวช 

ปฏบัิติท่ัวไป 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

 

 

 

 

การรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น 

 

 

 

ประชากรศึกษา 

การเจริญพันธุ์ 

และวางแผนประชากร 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา  

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

 9
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

    ส.บ. 

ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์

และผดุงครรภ์

ชั้นสูง 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พิษณุโลก 

     

3 นางสาวเทียนทอง  

ต๊ะแก้ว 

35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

วท.บ. 

 

 

 

สุขศกึษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  

360 360 360 360 360 

4 นายน้ าเงิน 

จันทรมณี 

36601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

วิศวกรรมทาง

การแพทย์ 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

360 360 360 360 360 

 9
 

248 



249 
 

    

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

5 นายบุญลอื  

ฉิมบ้านไร่ 

31103005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

ส.บ. 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิทยาการระบาด 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 

6 นายประจวบ 

แหลมหลัก 

36405003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ค.ด. 

สค.ม. 

 

ศ.บ. 

ส.บ. 

ส.บ. 

 

การศึกษานอกระบบ 

สังคมศาสตรก์ารแพทย์ 

และสาธารณสุข 

การศึกษานอกระบบ 

บรหิารสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

360 360 360 360 360 

7 นายปฏพิัทธ์  

วงค์เรือง 

15799001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

 9
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

8 นายสมคิด จูหว้า 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ส.บ. 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 

9 นายสมชาย จาดศรี 36499001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน 

เทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 

10 นายเสกสรรค์

ทองต๊ิบ 

55403900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

เวชศาสตรช์ุมชน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

วิศวกรรม 

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

11 นายอนุกูล 

มะโนทน 

36407000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

การสง่เสริมสุขภาพ 

บรหิารสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 

12 นางสาวอรัณย์ภัค   

พิทักษ์พงษ์ 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

360 360 360 360 360 

 9
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

13* นายประกาศิต  

ทอนช่วย 

15601001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

14 นางสาวปิยะวดี   

ศรวีิชัย 

35399002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

15* นางสาวศศิวิมล  

บุตรสเีขียว 

34601007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

360 360 360 360 360 

16 นายสรวิศ  

บุญญฐี 

1539900XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรค์รอบครัว 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 

 9
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

17 นายสุทธิชัย   

ศิรินวล 

36409003XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

 

 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

360 360 360 360 360 

18 นางสาวอุรัชชา   

สัจจาพงศ์ 

35406001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

วท.บ. 

เวชศาสตรช์ุมชน 

สง่เสริมสุขภาพ 

 

กิจกรรมบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 

19 นายกฤษฎา   

สารทอง 

15601001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

สุขภาพจติ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

360 360 360 360 360 

20 นางสาวจุฑามาศ 

ตามเพิ่ม 

16699001 XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

     

21* นางสาวชุมาพร   

รถสีดา 

34006001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

 

วท.บ. 

พิษวิทยา 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

360 360 360 360 360 

22 นายณรงค์  

ใจเท่ียง 

15601001XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

ศษ.บ. 

 

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกรกิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

360 360 360 360 360 

 9
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

23 ว่าที่รอ้ยตรหีญิง 

นิศารัตน์ อุตตะมะ 

15104001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ.  

การวิจัยและการ

จัดการดา้นสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

360 360 360 360 360 

24* นางสาวปุณญิสา 

ผุดผ่อง 

15704001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

25 นางสาวเนตรนภา  

พรหมมา 

36703004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อนามัยครอบครัว 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

26 นางสาวพรพนา   

สมจิตร 

15404000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

ส.บ. 

โรคติดเชื้อและ

วิทยาการระบาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

27* นางสาวพรรณวดี  

สงิหแ์ก้ว 

35601007XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

สุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

360 360 360 360 360 

28 นายศราวุฒิ   

แสงค า 

13413000XXXXX อาจารย์ ส.ม. 

วท.บ. 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

29* นายศุภกาญจน์  

แก่นท้าว 

14303001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

 

 

วท.บ. 

วิศวกรรมความปลอดภัย 

และการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

360 360 360 360 360 
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253 



254 
 

    

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

30 นางสาวสุนันทา   

ต้ังนิติพงศ์ 

31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวิทยา 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

31 นางสุรางคนา  

ไชยรนิค า 

35504001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์ 

และผดุงครรภ์

ชั้นสูง 

การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดติถ์ 

360 360 360 360 360 

32 นางอรทัย เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม 

พย.บ. 

จติวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

360 360 360 360 360 
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254 



255 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพ 
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ภาคผนวก ซ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 
 

  
  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
 

ชั้นปี ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร 

1 นิสิตสามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานเองค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย               

และความปลอดภัย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม              

มีการน าเสนอได้ทั้งการพูด การอา่นและการเขียนได้ในระดับหนึ่ง 

2 นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม              

มีการพัฒนาทักษะการน าเสนอได้ทั้งการพูด อ่าน และการเขียน ในการน าเสนอ

งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3 นิสิตสามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย                 

และ สภาพแวดล้อมในการท างานได้ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ 

สามารถใช้เครื่องมอืและฝกึปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

4 นิสิตสามารถออกแบบนวัตกรรมทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการ

จัดการ ควบคุมปัญหา และพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพได้ 
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