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บทนํา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต 
ปการศึกษา 2541 และทําการปรับปรุงตามรอบการประเมินหลักสูตรอยางนอยทุกๆ 5 ป การปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ไดมุงเนนปรัชญาการพัฒนาบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย  
ตามแนวทางของ Outcome based Learning (OBE) มีการปรับปรุงโดยใชแนวคิดยอนกลับ มุงเนนผลลัพธ
เปนหลัก โดยนําสิ่งท่ีคาดหวังจากผูมีสวนไดเสียเปนตัวกําหนดผลการเรียนรู ซ่ึงเปนผลลัพธปลายทาง จากนั้น
จึ ง กําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเ มินผลใหสอดคลอง กับผลลัพธนั้ น  
การปรับปรุงจะครอบคลุมดานเนื้อหารายวิชา ทักษะการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ การฝกปฏิบัติภาคสนาม 
และสหกิจศึกษาท่ีขยายเปน 2 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 8 เดือน เพ่ือตอบสนองการเปนบัณฑิตท่ีพรอม
ทํางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทท่ีสําคัญ  

การปรับปรุงหลักสูตรยังไดมีการทบทวนใหสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง 
(Disruptive change) ในดานตางๆ อันไดแก ขอกฎหมาย ขอบังคับและมาตรฐานสําคัญท่ีเก่ียวของท้ังทางดาน
วิชาชีพ และดานการจัดการศึกษาของประเทศ ตลอดจนวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และรูปแบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพและแขงขันในตลาดแรงงานได จุดเดนของ
หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนใหมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถในการบริหารจัดการทางวิชาชีพ  
มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะสังคมและบุคคล โดยการประยุกตศาสตรและศิลปดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมเชิงปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีของผูประกอบ
อาชีพ มีการออกแบบสาระรายวิชาท่ีทันสมัยและจัดกระบวนการเรียนรูเชิงรุกตามกรอบ United Kingdom 
Professional Framework (UKPSF) ท้ังในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ มีการเตรียม 
ความพรอมของบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ และแหลงฝกท้ังชุมชนและสถานประกอบการท่ีไดมาตรฐาน 
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีการการทดสอบการสอบประมวลความรู 
(Comprehensive Exam) กอนสําเร็จการศึกษา  

ในดานระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาไดจัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ ผานแนวคิด
เกง ดี มีสุข ของมหาวิทยาลัย มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุมยอย และสอนดวยทีมคณาจารย 
(Team teaching) เพ่ือใหเกิดความใกลชิดระหวางผูเรียนและผูสอน และการรวมกันดูแลใหคําปรึกษา
นักศึกษา ท้ังสมรรถนะดานการเรียน และการใชชีวิต นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความรวมมือกับสถาบัน 
ในตางประเทศ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนคณาจารยและนักศึกษาตามขอตกลงความรวมมือในระดับมหาวิทยาลัย 
มีการพัฒนาและสรางความรวมมือกับแหลงฝกภายในประเทศเพ่ือยกระดับการสหกิจศึกษา การปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตรตลอดกระบวนการดังกลาวขางตน จะชวยสงเสริมใหการผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สัมฤทธิผ์ลตามผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว ไดเปนบัณฑิตสมัยใหมท่ีมีสมรรถนะ
ทางวิชาการ และทักษะบุคคลตามปรัชญาของหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความตองการระดับชาติและนานาชาติได
ตอไป 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หมวดที ่1   ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร
รหัสหลักสูตร  : 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : 

25490231105106 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and 
Safety 

2. ช่ือปริญญาและสาขา
ภาษาไทย :   ชื่อเต็ม 

ชื่อยอ       
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม 
ชื่อยอ       

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

3. วิชาเอก
ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 180 หนวยกิตระบบไตรภาค 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1   รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2   ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาท่ีใช  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1 
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5.4  ระบบการเรียนการสอน 
การจัดระบบการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF โดยใชการเรียนรู เชิงรุกในรูปแบบตางๆ 

ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหารายวิชา มีการวัดผลแบบ Formative Assessment ตลอดท้ังภาคการศึกษา
เพ่ือสงเสริมและการกระตุนการเรียนรูของนักศึกษา มีการจัดประเมินผลรายวิชาใหสอดคลองกับผล 
การเรียนรูรายวิชา โดยผูสอนตองตรวจประเมินผลงานของนักศึกษาพรอมท้ังใหขอมูลยอนกลับ จุดเดนและ
จุดท่ีควรปรับปรุงแกนักศึกษาอยางชัดเจน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรูรายวิชา และผลการ
เรียนรูของหลักสูตรได 

5.5  การรับเขาศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

5.6  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.7  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) 
2) กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
3) คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 11/2563

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563
4) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม

2563 

5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม

2563

    

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) ภาคเอกชน ไดแก เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ผูตรวจประเมินหรือ

ท่ีปรึกษาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน นักสุขศาสตร
อุตสาหกรรม 

2) ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไดแก นักวิชาการสาธารณสุข นักอาชีวอนามัย นักวิชาการแรงงาน
3) การประกอบอาชีพลักษณะอ่ืนๆ ไดแก ผูประกอบการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนตน

9. ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงลําดับจากเอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),สถาบัน,ปที่สําเร็จ
การศึกษา) 

ผลงานทางวชิาการ 
5 ป ยอนหลัง 

(ใหระบุผลงานวชิาการ จํานวน 
3 เรื่อง โดยเขียนตามรูปแบบ

บรรณานุกรม APA) 
1. อาจารย ดร. นางจันจิรา  มหาบญุ Ph.D. (Aviation), University of New South 

Wales, 2557 
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยั),  
ม.เกษตรศาสตร, 2547 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอก 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั, ม.มหิดล, 2542 

มีผลงานทางวิชาการ 5 
ป ยอนหลังผานตาม
เกณฑ (ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก ค )  

2.ผูชวยศาสตราจารย นางจิตตาภรณ มงคลแกนทราย วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย), ม.มหิดล, 2553 
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ), ม.ธรรมศาสตร, 
2550 

3. ผูชวยศาสตราจารย นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอาดัม ส.ม.(การจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม),  
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),  
ม.วลัยลักษณ, 2545  

4. ผูชวยศาสตราจารย นางสาวศิริพร  ดานคชาธาร วศ.ม. (วศิวกรรมความปลอดภัย)ม.เกษตรศาสตร, 
2557 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 
ม.ธรรมศาสตร, 2552 

5. อาจารย นางมุจลินท  อินทรเหมือน วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย), ม.เกษตรศาสตร
, 2551 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 
ม.วลัยลักษณ, 2545 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหลงฝกภายนอกมหาวิทยาลัย 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยนับเปนประเทศท่ีมีแรงงานในการผลิตท้ังในรูปแบบอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
กอสราง การประมง การขนสง การบริการ และแรงงานนอกระบบกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาค ซ่ึงในแตละปท่ี
ผานมาจะพบวามีการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียของแรงงานจํานวนมาก ท่ีสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ท้ังทางตรงและทางออมนับเปนมูลคามหาศาล หากพิจารณาจากการจายคาสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บ 
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ทุพลภาพและเสียชีวิตแกผูประกอบอาชีพของกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม พบวามีมูลคาสูงใน
แตละป รวมท้ังสถิติการบาดเจ็บและอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข ยังพบวาในแตละวันจะมี
ผูบาดเจ็บและพิการหลายพันราย นอกจากนี้สถานการณโรคและภัยสุขภาพในปจจุบันยังมีรูปแบบการเกิดและ
การระบาดของโรคแตกตางไปจากเดิม ไดแก โรคติดตออุบัติใหม เชน ไขหวัดสายพันธตางๆ โรคไมติดตอ  
โรคจากพฤติกรรมสุขภาพ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม เชน กลุมโรคกระดูกและกลามเนื้อท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากการทํางาน กลุมโรคท่ีเกิดจากใยหินแอสเบสตอส โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุม
เกษตรกร และปญหาโรคในกลุมแรงงานนอกระบบ รวมถึงโรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม เชน ฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) เปนตน  

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอกําหนดมาตรฐานนานาชาติยังไดมีบทบาทตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เชน การกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการคาการลงทุนของสมาชิกองคการการคาโลก 
(WTO) และการประกาศใหกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชตอการเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN) กอใหเกิดการ
กระจายท้ังสินคาและบริการ ทุน แรงงาน และเทคโนโลยีระหวางประเทศคูคาอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปด
ตลาดการคาเสรี และการแขงขันทางการคาจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแลวจะ
มีมาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหมๆ ตอประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชน มาตรการดานความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงาน การลงนามเขารวมแนวทาง ILO 187 ตอองคการแรงงานระหวาง
ประเทศของประเทศไทยในป พ.ศ. 2559 ยังเปนกาวสําคัญท่ีมีผลตอการเรงพัฒนางานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของแรงงานท่ีอยูในโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ  

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในระดับชาติยังไดมีแนวโนมสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี 
หลายจังหวัดของประเทศ และวาระแหงชาติดานอาชีวอนามัย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”  
ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2560 – 2569) และแผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคนซ่ึงเปนเปาหมายพ้ืนฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางตอเนื่อง การประกาศนโยบาย Thailand 4.0, Safety Thailand 
4.0 และแผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ พ.ศ.2560 
- 2564 ของรัสังเกตการฐบาลสงผลตอการพัฒนาประเทศและการพัฒนาแรงงานเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ดังกลาว  การเปลี่ยนแปลงของขอกําหนดกฎหมายยังไดใหความสําคัญตองานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ท่ีใหความสําคัญตอ
บุคลากรในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีแนวทางจากระเบียบวาระ
แหงชาติในกรอบแนวคิด “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”  

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับแนวทางพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ แมวาจะอยูในชวงของการจัดทําและพัฒนา แตนับวาเปนการเคลื่อนไหวท่ี
สําคัญท่ีมีผลการผลิตบัณฑิตและปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงสถานการณขางตนเหลานี้มีผลตอทุกภาคสวนท้ัง
ผูประกอบการ แรงงาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษาท่ีจะตองมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะในการ
รองรับความตองการในกระแสการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาและสงเสริมบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมัยใหมใหสอดคลองกับความตองการ เกิดประสิทธิภาพตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตอไป 
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 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม หรือหนวยงานในกํากับ (สกอ.) (AUN 1) 
  การเปลี่ยนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมา ไดสงผลตอการพัฒนาดานสังคม

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย จะเห็นไดวาสังคมมีการขยายตัวเปนสังคมเมืองเพ่ิมข้ึน ครัวเรือน
โดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลง มีเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกรอบตัวมากข้ึน มีการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก พฤติกรรมในการเขาถึงบริการดานสุขภาพและ
การรักษาโรคมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป และมีการบริโภคและสงตอขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วดวยรูปแบบทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม   

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร โดยประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีจํานวนลดลง 
แนวโนมจะมีแรงงานสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนทําใหรูปแบบความเสี่ยงจากการทํางานแตกตางไปจากเดิม นํามาซ่ึง
ผลกระทบโดยตรงตอสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชนท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ประเทศตองจัดสรรงบ
ประมาณรองรับคาใชจายในการดูแลสุขภาพประชาชน ท้ังปญหาดานสุขภาพของคนไทยซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐาน
อันเกิดจากกระบวนการของการพัฒนาท่ีมุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกวาการพัฒนาทางสังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม หากบุคลากรทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความเขาใจตอ
ความสัมพันธของบริบทดังกลาวกับสภาวะสุขภาพแลว ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็สามารถหลีกเลี่ยง ปองกัน  
และวางแผนการรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรในกลุมดังกลาวจําเปนตองพัฒนาเพ่ิมพูนความรู  
ความเขาใจ  และมีทักษะในการบริหารจัดการปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสามารถ
ปองกันอุบัติเหตุหรือโรคจากการประกอบอาชีพ สามารถสรางเสริมสุขภาพของผูประกอบอาชีพ โดยใชเทคนิค
และวิธีการวิทยาศาสตรสุขภาพอยางมีคุณภาพและเปนสากลไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม  
และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้บัณฑิตยังจําเปนตองมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูนํา 
ทางวิชาชีพอีกดวย 

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและแนวทางท่ีเก่ียวของในเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
และกระบวนการรับรองหลักสูตร ตลอดจนความตองการของสังคมในการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะสังคมและบุคคล 
(Soft skills) นับเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

 
 11.3 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน (จาก
รายงานการศึกษาความเปนไปได หรือ รายงานประเมินหลักสูตร) มคอ.1  

ดูภาคผนวก จ 
 

 11.4 วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสูสากล 

 ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง ใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 

  เศรษฐกิจและสังคม ภาคใตและของประเทศ 
2. ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตใหมี 

คุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับ
นานาชาติ 

3. ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการใหคําปรึกษา  
และแนะนําการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนา 
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อันกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของภูมิภาคและประเทศชาติ 

4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเปนจารีตประเพณี รวมท้ังศิลปะบริสุทธิ์และ 
ศิลปะ-ประยุกต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีของ สังคม 

 
 11.5 วิสัยทัศน พันธกิจของสํานักวิชา  

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนําระดับประเทศ มุงความเปนเลิศสูสากล 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณของสํานักวิชา 
2. สรางวิจัยท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 
3. บริการวิชาการโดยการบูรณาการองคความรูท่ีสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
4. สรางองคกรแหงความสุขภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  
12. ผลกระทบจากขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ตามการเปลี่ยนแปลงของขอกําหนดของกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา 
ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทุกดานท่ีเก่ียวของในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดสงผลใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหผูท่ีเขามาศึกษาเลาเรียนมีสมรรถนะทุกดานท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและสามารถจัดการสภาพปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู
ประกอบอาชีพไดเปนอยางดี ซ่ึงสภาพปญหาทวีความซับซอนและเชื่อมโยงในมิติท่ีตาง ๆ กันทําใหการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเปนสิ่งท่ีสําคัญและมีผลตอการพัฒนาของประเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดจัดการเรียนการสอนท่ี
มุงเนนใหบัณฑิตมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ สามารถเลือกใชทักษะและการบริหารจัดการจัดการท่ี
เหมาะสมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับทองถ่ิน ประเทศ และภูมิภาค ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนสากล มุงสรางเสริมเจตคติท่ีดีในการทํางาน เพ่ือปองกัน ควบคุม สงเสริม และรักษา
สุขภาพและความปลอดภัยแกผูประกอบอาชีพ เปนผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสราง
สรรค รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และสามารถดําเนินงาน ประสานงานรวม
กับเปนทีมกับบุคลากรในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมียุทธศาสตรท่ีชัดเจนท่ีจะม ุงเปน “สังคมมหาวิทยาลัยและชุมชน 
เครือขายสุขภาพของมหาวิทยาลัยเปนสังคมสุขภาพเขมแข็งแบบองครวม ท้ังการสรางเสริม ปองกัน รักษา 
และฟนฟู และมุงความเปนเลิศสูสากล” ผานพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยสํานักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 18 รายวิชา 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย     3(2-2-5) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 
 English Listening and Speaking  
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 
 English Reading and Writing  
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 

 English Conversation Skills  
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 

 English for Academic Communication  

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           3(3-0-6) 

 English for Presentation  

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 

 Thai Civilization and Global Citizen  

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) 

 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Knowledge Inquiry and Research Methods  

GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5) 

 Environmental Conservation and Global Warming  

GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* 

 Information Technology and Artificial Intelligence  

GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 

 Innovation and Entrepreneurship  
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GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise I  

GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 

 Sports and Exercise II  

GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย  2(2-0-4) 
 Technique Communication in Contemporary World  

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุมวิทยาศาสตร 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี จํานวน 4 รายวิชา  

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน   1(0-3-2) 
CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน   4(4-0-8) 
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย   1(0-3-2) 
CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน   2(2-0-4) 

  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 2 รายวิชา  
BIO61-101 หลักชีววิทยา 1    4(4-0-8) 
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1    1(0-3-2) 

 สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 2 รายวิชา  
PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1   1(0-3-2) 
PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป  

 
  4(4-0-8) 

กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุมคณิตศาสตร  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ จํานวน 2 รายวิชา 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   0(0-0-4) 
MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร   4(4-0-8) 

กลุมวิชาชีพสาธารณสุข   
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 4 รายวิชา 

 ENH64-111  อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน              2(2-0-4) 
 ENH64-214  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข                 3(2-3-6) 
 ENH64-212  ชีวสถิติ                 4(4-0-8) 
 ENH64-311            ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค       4(4-0-8) 

สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 3 รายวิชา 
   CHP64-101      การสาธารณสุขพ้ืนฐาน           2(2-0-4) 
              CHP64-206          โภชนาการเพ่ือสุขภาพ                 2(2-0-4) 
 CHP64-207           การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน       3(2-3-6) 
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 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสํานักวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยส่ิงแวดลอม และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน  
       
   กลุมวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 2 รายวิชา 
      OCC64-201   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย               4(3-3-8) 
      OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข          3(3-0-6) 
  

      กลุมวิชาชีพสาธารณสุข     1 รายวิชา 
             OCC64-111  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน                        2(2-0-4) 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการเทียบผลการเรียนรูของ 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะสาขาและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร ทําหนาท่ีประสานงาน วางแผน ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลของการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใหเปนไปตามผลการเรียนรูของหลักสูตร  
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา ความสําคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการ
บริหารจัดการทางวิชาชีพดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเนนการ
เรียนรูเชิงรุกผานการปฏิบัติจริง มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และปรับตัวใหเทาทันตอสังคม
แหงการเปลี่ยนแปลง   
 
   1.2 จุดเดนของหลักสูตร  
   หลักสูตรเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน บัณฑิตไดงานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ปมากกวา
รอยละ 97 คณาจารยมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีเครื่องมือ อุปกรณปฏิบัติการทันสมัยและเพียงพอ 
จัดระบบการศึกษาตาม UK Professional Standards Framework (UKPSF) การจัดการเรียนการสอนโดย
เนน  Active Leaning การฝกปฏิบั ติ สห กิจ ศึกษา ท้ั ง ในและต า งประเทศเป นระยะเวลา  8 เดื อน   
และกระบวนการทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (Comprehensive Exam)  
 1.3 วัตถุประสงค และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

   1.3.1 หลักสูตรมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
           1) การประเมินความสอดคลองของกฎหมาย มาตรฐาน ขอบังคับระดับชาติและ

นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ไดอยางสอดคลองกับบริบทของ
สถานประกอบการ 

               2) การประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
และภาวะฉุกเฉิน 

               3) การประเมินและจัดการควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานและใชเครื่องมือ
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมท่ีถูกตองตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

               4) การใหคําแนะนําจัดบริการดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการบาดเจ็บจาก
การทํางาน โดยหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                         5)  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

               6) ภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการเรียนรูไดดวยตนเอง ทักษะการสื่อสาร 
จิตสาธารณะ การทํางานรวมกับผูอ่ืน และปรับตัวเทาทันตอสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุ
และโรคจากการทํางานได 
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  1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) 
1) ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, 

PLOs) 
PLO1 อธิบายหลักการและทฤษฏีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของทางดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 
PLO2 ประเมินและจัดการควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานโดยใช

หลักการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวของ 

PLO3 ประเมินความสอดคลองของกฎหมาย มาตรฐาน ขอบังคับระดับชาติ 
และนานาชาติ  ท่ี เ ก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอมไดอยางสอดคลองกับบริบทของสถานประกอบการ 
PLO4 จัดบริการดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการ

ทํางาน 
PLO5 ประเมินและจัดการควบคุมความเสี่ยงดานสุขภาพ ความปลอดภัยและ

ภาวะฉุกเฉิน 
PLO6 สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยโดย สื่อสาร จูงใจและใหคําแนะนําแก

ผูบริหารและผูประกอบอาชีพ 
PLO7 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย ความ 
ปลอดภัยและสภาพแวดลอม 
PLO8 มีภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรมและทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
PLO9 มีทักษะการเรียนรูไดดวยตนเอง จิตสาธารณะ และปรับตัวเทาทันตอ

สังคมแหงการเปลี่ยนแปลง 
 

   2) ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายช้ันป (Year Learning Outcomes, YLOs) 
ช้ันปท่ี ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายช้ันป (Year Learning Outcomes, YLOs) 

1 อธิบายทฤษฏีพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและการสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย มีทักษะปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน การปรับตัว และการทํางานกับผูอ่ืน  
อยางมีคุณธรรม และจริยธรรม 

2 มีทักษะปฏิบัติการดานสาธารณสุขพ้ืนฐาน อธิบายกระบวนการผลิต หลักความปลอดภัยในการ
ทํางาน วิศวกรรมพ้ืนฐานในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสําคัญของกฏหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางาน มีบุคลิกภาพท่ีดี และสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม 

3 อธิบายหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม ประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัย 
สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย และสุขภาพ มีภาวะผูนํา 

4 บริหารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ฝกปฏิบัติวิชาชีพในชุมชนและสถานประกอบการ 
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   1.3.3 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)  

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  
(Program Learning Outcomes, PLOs) 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO 
9 

1. การประเมินความสอดคลองของ
ก ฎ ห ม า ย  ม า ต ร ฐ า น  ข อ บั ง คั บ
ระดับชาติและนานาชาติ ท่ีเก่ียวของ
กับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม ไดอยางสอดคลองกับ
บริบทของสถานประกอบการ 

          

2.  ก า รประ เ มินคว าม เสี่ ย ง แล ะ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉิน 

         

3. การประเมินและจัดการควบคุม
สภาพแวดลอมในการทํางานและใช
เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ด า น สุ ข ศ า ส ต ร
อุตสาหกรรมท่ีถูกตองตามกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

         

4. การใหคําแนะนําจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการ
บาดเจ็บจากการทํางาน โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

          

5. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

         

6. ภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรม มี
ทักษะการเรียนรูไดดวยตนเอง ทักษะ
การสื่อสาร จิตสาธารณะ การทํางาน
รวมกับผู อ่ืน และปรับตัวเทาทันตอ
สังคมแหงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
ปองกันอุบั ติ เหตุและโรคจากการ
ทํางานได 
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1.4 ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความตองการของผูมี
สวนไดเสีย (AUNQA 1.1 และ 1.3)   
 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 
วิสัยทัศน/พันธ

กิจของ 
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน/
พันธกิจของ 
สํานักวิชา 

ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

หนวยงาน
กําหนด
นโยบาย 

ผูใชบัณฑิต/
สถาน

ประกอบการ 

ตลาดแรงงาน ศิษย
เกา 

คณาจารย 
 

นักศึกษา 
ปจจุบัน 

นักวิชาการ
และเจาหนาที่

สนับสนุน 

1. อธิบายหลักการและ
ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ
ทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

          

2. ประเมินและจัดการ
ควบคุมสภาพแวดลอม
ในการทํางานโดยใช
หลักการทางสุขศาสตร
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลอง
กับกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเกียวของ 

          

3. ประเมินความ
สอดคลองของกฎหมาย 
มาตรฐาน ขอบังคับ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ท่ีเก่ียวของกับงานอาชี
วอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม ไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของ
สถานประกอบการ 

          

4.จัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรคและการบาดเจ็บจาก
การทํางาน 

          

5.ประเมินและจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงดาน
สุขภาพ ความปลอดภัย
และภาวะฉุกเฉิน 

          

6.สรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยโดย สื่อสาร จูง
ใจและใหคําแนะนําแก
ผูบริหารและผูประกอบ
อาชีพ 
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 
วิสัยทัศน/พันธ

กิจของ 
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน/
พันธกิจของ 
สํานักวิชา 

ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

หนวยงาน
กําหนด
นโยบาย 

ผูใชบัณฑิต/
สถาน

ประกอบการ 

ตลาดแรงงาน ศิษย
เกา 

คณาจารย 
 

นักศึกษา 
ปจจุบัน 

นักวิชาการ
และเจาหนาที่

สนับสนุน 

7.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ
ดานอาชีวอนามัย ความ 
ปลอดภัยและ
สภาพแวดลอม 

          

8. มีภาวะผูนํา คุณธรรม
จริยธรรมและทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

          

9. มีทักษะการเรียนรูได
ดวยตนเอง จิตสาธารณะ 
และปรับตัวเทาทันตอ
สังคมแหงการ
เปลี่ยนแปลง 
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 1.5 ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป และความรูและทักษะ
เฉพาะทาง (AUNQA 1.2)   
 

ผลลัพธการเรียนรูท่ี
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 3.ดานทักษะทาง

ปญญา 
4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะ
วิชาชีพ 

1. อธิบายหลักการ
และทฤษฏีท่ี
เก่ียวของทางดานอา
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

                  

2. ประเมินและ
จัดการควบคมุ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน 
โดยใชหลักการทาง
สุขศาสตร
อุตสาหกรรมท่ี
สอดคลองกับ
กฎหมายและ
มาตรฐาน 
ท่ีเกียวของ 

                  

3. ประเมินความ
สอดคลองของ
กฎหมาย มาตรฐาน 
ขอบังคับระดับชาต ิ
และนานาชาติ ท่ี
เก่ียวของกับงานอาชี
วอนามัย ความ
ปลอดภัย และ
สภาพแวดลอม 
ได อยางสอดคลอง
กับบริบทของสถาน
ประกอบการ 

                  

4. จัดบริการดาน
การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและการ 
บาดเจ็บจากการ
ทํางาน 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ี
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 3.ดานทักษะทาง

ปญญา 
4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะ
วิชาชีพ 

5. ประเมินและ
จัดการควบคมุความ
เสี่ยงดานสุขภาพ 
ความปลอดภัยและ 
ภาวะฉุกเฉิน 

                  

6.สรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยโดย 
สื่อสาร จูงใจ 
และใหคําแนะนําแก
ผูบริหารและผู
ประกอบอาชีพ 

                  

7. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารจดัการดาน
อาชีวอนามัย ความ 
ปลอดภัยและ
สภาพแวดลอม 

                  

8. มีภาวะผูนํา 
คุณธรรมจริยธรรม
และทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

                  

9. มีทักษะการ
เรียนรูไดดวยตนเอง 
จิตสาธารณะ และ
ปรับตัวเทาทันตอ
สังคมแหงการ
เปลี่ยนแปลง 

                  

หมายเหตุ G หมายถึง ความรูและทักษะท่ัวไป (Generic Learning Outcome) 
   S หมายถึง ความรูและทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐาน ตาม  
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมใน การทํางาน พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
- พระราชบัญญัตสิงเสริมวิชาชีพวิทยาสตรและ 

เทคโนโลยี พ.ศ. 2551 
- ระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงาน ปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี”  
- มาตรฐานเก่ียวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ระดับสากล แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใ น ก า ร 
ดําเนินงานจากท้ังระดับสากลและ AEC (Global 
peer pressure)  
- เกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาปริญญาไมต่ํา
กวาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ
เทียบเทา กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
- ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

- ติดตาม ทบทวนและวิเคราะห
ค ว า ม ต อ งก า ร ขอ งกฎหมาย
มาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
- พิจารณาประเด็นความตองการ
แ ล ะ จั ด เ ต รี ย ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด
หลักสูตร 
- จําแนก ประมวล ประเด็นความ
ตองการ และตรวจสอบความ
ครบถวนในรายละเอียดหลักสูตร 
- อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร
ผานการอบรมการจัดทําหลักสตูร
ตามแนวทาง Outcome based 
Learning 
- การจัดการวิพากษหลักสตูรและ
ทบทวนผล 

 1. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ  
2. รายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 
ไดรับการรับทราบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) 
3. รายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 
ไดรับการเทียบเทาจากกรมสวัสดกิาร
และคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

 

 - การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบ United Kingdom 
Professional Framework 
(UKPSF) 
- การฝกอบรมอาจารยผูสอน
หลักสตูร UKPSF และ Pre 
UKPSF 
- การจัดสรรทรพัยากรและ
เครื่องมือวิทยาศาสตรใหเพียงพอ
และเหมาะสม 
- ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา WU AUNQA 

.  - รายละ เ อียดราย วิชา  (มคอ .3) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และผลการจัดการเรียนการสอน 

3. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอนใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะปฏิบัติ 
ทางดานอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัยตามผลการเรียนรู 

 - สงเสริมใหรายวิชาในหลักสูตรมี
การ เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ 
Active learning  
- จัดใหมีสหกิจศึกษาระยะเวลา 8 
เดือน และการกําหนดมาตรฐาน
ของแหลงฝก และสมรรถนะ
นักศึกษาท่ีตองการฝก 

 – ผลการประเมินการสอนโดยผูเรยีน 
- ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
ระดับความพึงพอใจของพนักงานท่ี
ปรึกษาของแหลงฝก 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

 
4. แผนการพัฒนาบุคลากร 
 

 – จัดใหมีการฝกอบรมอาจารย
ผูสอนหลักสตูร UKPSF และ Pre 
UKPSF และหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพ 

- จํานวนอาจารยท่ีไดรับการรับรอง 
Fellowship ตามกรอบ UKPSF 
- ผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนโดยผูเรียน 

 - ก า ร เ พ่ิ ม ข้ึ น ข อ ง วุ ฒิ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
 - ปฐมนิเทศ และจัดให มีระบบ
อาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหม 

 - สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิชาของอาจารย 

การศึกษาของอาจารย และตําแหนง
ทางวิชาการ  

 

5. แผนพัฒนานักศึกษา - สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูโดย
ผู เ รียนเปนศูนยกลางผานการ
เรียนรูเชิงรุก 
- สหกิจศึกษาระยะเวลา 8 เดือน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงป 

- ผลการประเมินจากพนักงานท่ี
ปรึกษาของแหลงฝก 
- รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานตรงสาย
ภายใน 1 ป 

   

หมายเหตุ  ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปล่ียนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน 5 ป) 
โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
ในหมวด 7 ดวย 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการศึกษา 
  เปนระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา  
และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
     ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

หนวยกิต (credits) หมายถึง หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค  
เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 4 หนวยกิตระบบท
วิภาค หรือ 4 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรือ 5 ECTS 
(European Credit Transfer System) โดยการกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชามีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 
1 หนวยกิต 

3. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 

4. การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ  
ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

5. กลุมวิชาประสบการณภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ท่ีใชเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาม
เวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไมตํ่ากวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง คิดเปนปริมาณ
การศึกษาใหมีคาเทากับ 9 หนวยกิตระบบไตรภาค ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเปน 
1 หนวยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน  8 หนวยกิตระบบไตรภาค 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

เปนหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ)  ระยะเวลาการศึกษา 4  ปการศึกษา (12 ภาคการศึกษา)  
ใชเวลาศึกษาไมต่ํากวา 9 ภาคการศึกษา และอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกันยายน – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ – เมษายน  

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเทา ตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
 2) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

  3) ไมมีความเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา  
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              หมายเหตุ  ระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ตองระบุใหครบและ
ชัดเจน 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 ทักษะการจัดการและวางแผนชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ทําใหมีผลตอการเรียนรูและ

การศึกษาตามแผนการศึกษา และขาดความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย             

หมายเหตุ ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษา ที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา เพื่อกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษา
ที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือภาษา คณิตศาสตร หรือการปรับตัวในการเรียน) 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 1) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาแรกเขา ดานการวางแผนการเรียนในมหาวิทยาลัย  

ทักษะชีวิต ทักษะการคิด และการวางเปาหมายชีวิต     
 2) เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ    
      3) จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา ทําหนาท่ีแนะนําและใหคําปรึกษาทาง วิชาการ

และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปท่ี 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปท่ี 2                   - 70 70 70 70 

ชั้นปท่ี 3 - - 70 70 70 

ชั้นปท่ี 4 - - - 70 70 

รวมจํานวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา - - - 70 70 

  
2.6 งบประมาณตามแผน   
    งบประมาณรายรับรายจาย  

ประมาณการ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 

รายรับ      

1. คาธรรมเนียมการศึกษา 
(นศ. รหัสปการศึกษา 2564 - 2568 ปละ 66,000 บาท/
คน) 

3,960,000.00 7,920,000.00 11,880,000.00 15,840,000.00 19,800,000.00 

รวมรายรับ คาเทอม 3,960,000.00 7,920,000.00 11,880,000.00 15,840,000.00 19,800,000.00 

รายจาย      

1.คาตอบแทนบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
(เฉพาะของหลักสูตร) 

9,290,500 9,848,000 10,439,000 11,066,000 12,000,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน      

 -คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ 480,000 552,000 635,000 730,000 800,000 

- คาวัสดุอุปกรณ การเรียนการสอนคาหนังสือวารสาร 200,000 230,000 264,500 300,000 330,000 
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ประมาณการ ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 

- คาใชจายในการฝกอบรมระยะส้ันทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

220,000 253,000 290,000 333,000 360,000 

- คาสนับสนุนการทําโครงงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

200,000 230,000 264,000 300,000 330,000 

คาใชจายตอหัวตอป 148,436 75,929 56,631 45,461 49,357 

2.7 ระบบการศึกษา  (เลือกระบุขอใดขอหนึ่งตอไปนี้) 
 แบบชั้นเรยีน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเนต็ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 
  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต      รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 180 หนวยกิต                     
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  40   หนวยกิต 
  1) วิชาภาษา       19  หนวยกิต 
   1.1) วิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต) 
    1.2) วิชาภาษาอังกฤษ (16 หนวยกิต) 
  2) วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
  3) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     6 หนวยกิต 
   4) กลุมวิชาสหศาสตร      9 หนวยกิต 
    

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      132  หนวยกิต 
                        1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน      29     หนวยกิต 
                        2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข    28     หนวยกิต 
                        3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา       58     หนวยกิต 

              4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา    17     หนวยกิต 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    8      หนวยกิต 
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3.1.3 การจัดกลุมรายวิชา (Module) 
  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการจัดกลุมรายวิชาออกเปน 9 กลุม (Module) 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 

กลุมรายวชิา 
(Module) 

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 Health science วิทยาศาสตรสุขภาพ OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนษุย 4(3-3-8) 

   OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
รวม 7 หนวยกิต 

2 Public health 
professional 

วิชาชีพสาธารณสุข ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพื้นฐาน 2(2-0-4) 

   ENH64–214 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-3-6) 
   OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภยัพื้นฐาน 2(2-0-4) 

   CHP64-101 การสาธารณสุขพื้นฐาน 2(2-0-4) 
   CHP64-206 โภชนาการเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 
   CHP64-207 การปฐมพยาบาลและการบาํบัดโรค

เบื้องตน 
3(2-3-6) 

   ENH64-212 ชีวสถิติ  4(4-0-8) 
   ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค 4(4-0-8) 
   OCC64-412 ระเบียบวธิีวิจยัในงาน 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
Research Methods in 
Occupational Health and Safety 

2(1-3-4) 

   OCC64-412 บูรณาการงานบริการดาน 
อาชีวอนามัยเพือ่เสริมสรางชุมชน
สุขภาพดี 
Integrating Occupational Health 
Services for Strengthening 
Community Health approach 

4(1-6-5) 

รวม 28 หนวยกิต 

3 Industrial hygiene สุขศาสตร
อุตสาหกรรม 

OCC64-348 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

   OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1 2(1-3-4) 
   OCC64-358 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 2 2(1-3-4) 

รวม 7 หนวยกิต 

4 Comprehensive 
Occ-Health 

อาชีวอนามัยสมบูรณ OCC64-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 3(2-3-6) 

   OCC64-352 อาชีวเวชศาสตร 2(2-0-4) 
   OCC64-353 บริการอาชวีอนามยั 2(1-3-4) 

รวม 7 หนวยกิต 
5 Risk Assessment การประเมินและ

จัดการความเส่ียง 
OCC64-359 การจัดการความเส่ียงดานสุขภาพ 2(2-0-4) 

   OCC64-360 การประเมินและการจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 
   OCC64-361 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ 
2(2-0-4) 

รวม 7 หนวยกิต 

22 
 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

กลุมรายวชิา 
(Module) 

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6 Comprehensive 
safety 

ความปลอดภยั OCC64-243 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
บริการ 

2(2-0-4) 

   OCC64-245 หลักความปลอดภัยในการทํางาน  3(3-0-6) 
   OCC64-350 เทคโนโลยีความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม 
2(1-3-4) 

   OCC64-351 การปองกันอัคคีภยัและภาวะฉกุเฉิน 2(1-3-4) 
รวม 9 หนวยกิต 

7 Law and standard  กฎหมายและ
มาตรฐาน 

OCC64-244 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภยั 
และส่ิงแวดลอม 

2(2-0-4) 

   OCC64-463 การประยกุตกฎหมายอาชวีอนามัย 
ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม
อุตสาหกรรมและบริการ 

2(1-3-4) 

   OCC64-464 มาตรฐานอาชีวอนามยั ความปลอดภยั 
และส่ิงแวดลอม 

2(2-0-4) 

รวม 6 หนวยกิต 

8 OSH Prevention 
and control 

การปองกันและ
ควบคุมดาน 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

OCC64-242 วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงาน 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2(1-3-4) 

   OCC64-349 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน 2(1-3-4) 
   OCC64-355 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 2(2-0-4) 
   OCC64-356 การควบคุมทางวิศวกรรมและการ

ระบายอากาศ 
3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 
9 OHS management  การบริหาร 

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

OCC64-241 บุคลิกภาพและการส่ือสารอยางมือ
อาชีพ 

2(1-3-4) 

 
 

 OCC64-246 จิตวิทยาและการสรางภาวะผูนําดาน 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2(2-0-4) 

   OCC64-357 หลักการบริหารและหลักเศรษฐศาสตร
ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

3(3-0-6) 

   OCC64-362 การบริหารวัฒนธรรมความปลอดภัย
และสุขภาพ 

2(2-0-4) 

   OCC64-465 การบูรณาการบริหารงาน 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและ
ความตอเนื่องทางธุรกิจ 

2(1-3-4) 

   OCC64-466 โครงการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

2(0-6-2) 

รวม 13 หนวยกิต 
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3.1.4 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   40  หนวยกิต 
1. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 
เง่ือนไขการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาภาษาไทย ดังนี้ 
นักศึกษาตองสอบผาน GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา              

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยได  
 เง่ือนไขการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมภาษาอังกฤษ ดังนี้  
  1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ WUTEP มากกวาหรือเทากับ 33.5 
คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดังแสดงในตาราง จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได แตหากนักศึกษามีคะแนนสอบ WUTEP นอยกวา 33.5 คะแนนหรือแบบทดสอบ
อ่ืนๆท่ีเทียบเทาดังแสดงในตาราง จะตองลงเรียนรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และตองสอบ
รายวิชานี้ใหผานจึงจะสามารถลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได 
  2. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) มากกวา
หรือเทากับ 498 คะแนน IELTS มากกวาหรือเทากับ 6 WUTEP มากกวาหรือเทากับ 73.5 คะแนน หรือ
แบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดังแสดงในตาราง ใหยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไปท้ังสามรายวิชาดังนี้   

2.1 GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
2.2 GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด   
2.3 GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 
โดยใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทน เพ่ือใหมีจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

  3. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 453 
- 496 คะแนน IELTS เทากับ 5.5 WUTEP ระหวาง 63.5 - 73 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดัง
แสดงในตาราง ใหสามารถยกเวนไมตองเรียนรายวิชาดังกลาวขางตนไดสองรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียนได
หนึ่งรายวิชาจากสามรายวิชาขางตนและใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาท่ียกเวน เพ่ือใหมีจํานวนหนวยกิ
ตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
  4. นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 
417 - 450 คะแนน IELTS เทากับ 5 WUTEP ระหวาง 59 - 63 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาดัง
แสดงในตาราง ใหสามารถยกเวนไมตองเรียนรายวิชาดังกลาวขางตนไดหนึ่งรายวิชา โดยสามารถเลือกเรียนได
สองรายวิชาจากสามรายวิชาขางตนและใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาท่ียกเวนเพ่ือใหมีจํานวน 
หนวยกิตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
   5. นักศึกษาตางชาติท่ีมีสัญชาติของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรก นักศึกษาไทยท่ีจบ
การศึกษาชั้นมัธยมตนและปลายจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกหรือโรงเรียนนานาชาติ และ
นักศึกษาตางชาติท่ีไมไดถือสัญชาติของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกแตจบการศึกษาชั้นมัธยมตน
และปลายจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกใหยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไปท้ัง 
สามรายวิชา  

6. ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดภาษาอังกฤษท่ัวไป หรือ ภาษาอ่ืน ๆ ทดแทนรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนเพ่ือใหมีจํานวน
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หนวยกิตครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ท้ังนี้การเลือกเรียนรายวิชาทดแทนขอใหเปนดุลพินิจของหลักสูตรท่ี
นักศึกษาสังกัดอยู 

หมายเหตุ * ตารางการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อยูในภาคผนวก ฉ  

 1. กลุมวิชาภาษา จํานวน 19 หนวยกิต        
  กลุมวิชาภาษาไทย  

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารรวมสมัย 3(2-2-5) 
 Thai for Contemporary Communication  

 หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 
  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 
 English Listening and Speaking  
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 
 English Reading and Writing  
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 
 English Conversation Skills  
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 
 English for Academic Communication  
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           3(3-0-6) 
 English for Presentation  

 หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 
 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต        

GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  

  
  3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5) 
 Environmental Conservation and Global Warming  
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GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* 
 Information Technology and Artificial Intelligence  
หมายเหตุ  * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 
  4. กลุมวิชาสหศาสตร จํานวน 9 หนวยกิต   

GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovation and Entrepreneurship  
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 
 Sports and Exercise I  

GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 
 Sports and Exercise II  
GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
 Technique Communication in Contemporary World  

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
การกําหนดตัวเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 

 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรท่ีปรากฏในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GEN  หมายถึง  General Education 

 โดย ตัวเลข 64 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีเริ่มใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นป 
หลักท่ี 2  หมายถึง  ลําดับกลุมวิชา 
หลักท่ี 3  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุม 

  3) ลําดับกลุมวิชา (หลักท่ี 2) 
    1  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาไทย 

 2  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
   3  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    4  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    5  หมายถึง  กลุมวิชาสหศาสตร 
  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 132  หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  29  หนวยกิต 
  1.1 กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุมวิทยาศาสตร 
    สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี จํานวน 4 รายวิชา  
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

Basic Chemistry laboratory 
  1(0-3-2) 

 
CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน   4(4-0-8) 
 Fundamental Chemistry  
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

Organic Chemistry laboratory 
  1(0-3-2) 
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CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 

  2(2-0-4) 

  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 2 รายวิชา  
BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  4(4-0-8) 
 Principles of Biology I  
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
 Principles of Biology I Laboratory  

  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 2 รายวิชา  
PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 

Physic laboratory 1 
  1(0-3-2) 

PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป  
General Physic  

  4(4-0-8) 

1.2 กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุมคณิตศาสตร  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ จํานวน 2 รายวิชา 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Basic Mathematics 

 0(0-0-4) 

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร 
Mathematics for Public Health Science 

 4(4-0-8) 

1.3 กลุมพ้ืนฐานสาธารณสุข  
OOCC64 - 201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 

Human anatomy and physiology 
4(3-3-8) 

OCC64 - 202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 
Biochemistry in Public Health 

3(3-0-6) 

  
 2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข  28  หนวยกิต 
ENH64-111
  

อนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 
Environmental Health 

2(2-0-4) 

OCC64-111
  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 
Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

CHP64-101  การสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
 Introduction to Public Health 

2(2-0-4) 

CHP64-206 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ    
Nutrition for Health  

2(2-0-4) 

CHP64-207 
 

การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน 
Introduction to the Basic Principle of First aid and Healthcare 

3(2-3-6) 
 

ENH64-212 ชีวสถิติ            
Biostatistics 

4(4-0-8) 

ENH64 – 214  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3(2-3-6) 
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Microbiological and Parasitology in Public Health 
ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค 

Epidemiology and Principle of Disease Control 
4(4-0-8) 

OCC64-412 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            
Research Methods in Occupational Health and Safety 

2(1-3-4) 

OCC64-413 บูรณาการงานบริการดานอาชีวอนามัยเพ่ือเสริมสรางชุมชนสุขภาพดี 
Integrating Occupational Health Services for Strengthening 
Community Health approach 

4(1-6-5) 

  
       3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา       58 หนวยกิต 
OCC64-241  บุคลิกภาพและการสื่อสารอยางมืออาชีพ 

Personality and Communication  Professional 
2(1-3-4) 

OCC64-242 วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Basic Engineering for Occupational Health and Safety 

2(1-3-4) 

OCC64-243 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและบริการ 
Industrial Process and Services 

2(2-0-4) 

OCC64-244 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
Safety Occupational Health  and Environment Laws 

   2(2-0-4) 
 

OCC64-245 หลักความปลอดภัยในการทํางาน  
Principle of Safety at Work 

   3(3-0-6) 

OCC64-246 จิตวิทยาและการสรางภาวะผูนําดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Psychology and Leadership Development in Occupational Health 
and Safety 

2(2-0-4) 
 

OCC64-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
Occupational and Environmental Toxicology 

    3(2-3-6) 

OCC64-348 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
Principles of Industrial Hygiene 

   3(3-0-6) 

OCC64-349 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน 
Ergonomics and Work Physiology 

   2(1-3-4) 

OCC64-350 เทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
Industrial Safety Technology 

2(1-3-4) 

OCC64-351 การปองกันอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน 
Fire Prevention and Emergency  

   2(1-3-4) 

OCC64-352 อาชีวเวชศาสตร 
Occupational Medicine 

   2(2-0-4) 

OCC64-353 บริการอาชีวอนามัย 
Occupational Health Sevices 

   2(1-3-4) 

OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1    2(1-3-4) 

28 
 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

Industrial Hygiene Practices 1 
OCC64-355 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 

Management of Chemicals and Hazadous substance 
2(2-0-4) 

OCC64-356 การควบคุมทางวิศวกรรมและการระบายอากาศ 
Engineering Control and Ventilation 

3(3-0-6) 

OCC64-357 หลักการบริหารและหลักเศรษฐศาสตรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Principles of Management and Economics in Occupational Health 
and Safety 

3(3-0-6) 

OCC64-358 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 2 
Industrial Hygiene Practices 2 

   2(1-3-4) 

OCC64-359 การจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ 
Health Risk Management  

   2(2-0-4) 

OCC64-360 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
Risk Assessment and Management 

   3(3-0-6) 

OCC64-361 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ    2(2-0-4) 
 Environmental and Health Impact Assessment  
OCC64-362 การบริหารวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพ 

Cultural Safety and Health management 
2(2-0-4) 

OCC64-463 การประยุกตกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมและบริการ 
Application of Occupational Health Safety and Evironmental Law 
in Industry and Services 

   2(1-3-4) 

OCC64-464 มาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
Occupational Health Safety and Environmental Standard 

   2(2-0-4) 

OCC64-465 การบูรณาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ 
Comprehensive Occupational Health and Safety Management 
and Business Continuity  

   2(2-0-4) 

OCC64-466 โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety Project 

2(0-6-2) 

 
 4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา     17  หนวยกิต 
OCC64-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  
 Pre-Cooperative Education  

OCC64-491 สหกิจศึกษา 1  8(0-40-0) 
 Cooperative Education 1  

OCC64-492 
 

สหกิจศึกษา 2  
Cooperative Education 2 

8(0-40-0) 

29 
 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      8  หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
OCC64-281 การพัฒนาสมรรถนะทางสงัคมและวัฒนธรรม 

Social and Cultural competency practices 
2(2-0-4) 

OCC64-282 คลังคําศัพทภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย   
Glossary of English Terms in Occupational Health and Safety  

2(2-0-4) 

OCC64-283 ความกาวหนาในเสนทางอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Career path in Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

OCC64-284 การใชโปรแกรมสํานักงานเพ่ืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Using of Office Programs for Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

OCC64-285 อาหารเพ่ือชีวิต 
The Power of Food for Life 

2(2-0-4) 

OCC64-286 การบริหารสมอง 
Brain Exercises 

2(2-0-4) 

OCC64-381 การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
English Communication in Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

OCC64-382 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 2(0-4-2) 
 Sustianable Development Activities   
OCC64-383 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

Digital Tecnology in Occupational Health and Safety 
2(2-0-4) 

OCC64-384 จิตวิทยาการรูคิดและพฤติกรรม 
Cogitive and Behavioral Psychology 

2(2-0-4) 

OCC64-385 การวางแผนทางการเงิน 2(2-0-4) 
 Financial Planning  
OCC64-386 ความปลอดภัยทางถนนและการปองกันอุบัติเหตุทางถนน 2(2-0-4) 
 Road Safety and Crash Prevention  
OCC64-481 การจําลองสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

 Cooperative education simulation in occupational health and safety  
 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 รหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบดวย
ตัวอักษรสามตัวตอดวยตัวเลขป พ.ศ.ท่ีปรับปรุงหลักสูตรและตัวเลขสามตัว และวางไวหนาชื่อรายวิชา ตัวอักษร
สามตัวเปนรหัสสาขา สวนตัวเลขสามตัวเปนเลขรหัสรายวิชา ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
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 1)  รหัสตัวอักษร คือ สาขาวิชา มีความหมาย ดังนี้  
BIO หมายถึง Biology 
CHM หมายถึง Chemistry 
ENH หมายถึง Environmental Health 
GEN หมายถึง General Education 
MAT หมายถึง Mathematics 
OCC หมายถึง Occupational Health and Safety 
CPH หมายถึง Community Public Health  

PHY หมายถึง Physics 

โดยตัวเลข 61 หรือ 64 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ป พ.ศ.ท่ีปรับปรุงหลักสูตร 
 

 2) รหัสตัวเลขสามหลัก มีความหมายดังนี้ 
หลักท่ี 1     หมายถึง    ชั้นป 

 หลักท่ี 2       หมายถึง    ลําดับกลุมวิชาในสาขา 
0 หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 
1 หมายถึง กลุมวิชาวิชาชีพสาธารณสุข 
2,3 หมายถึง กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 
4,5,6 หมายถึง กลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8 หมายถึง กลุมวิชาเลือกเสรี 
9 หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา   

 หลักท่ี 3     หมายถึง    ลําดับวิชาภายในกลุม  
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3.1.4   แผนการศึกษา   
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รวม 180 หนวยกิต)   

ป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-122 ภาษาอังกฤษสาํหรับการ
ฟงและการพูด 

2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษสาํหรับการอาน
และการเขียน 

2(2-0-4) 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-151 นวัตกรรมและ
ผูประกอบการ 

3(2-2-5) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธี
คิดแบบวิพากษ 

3(3-0-6) 

GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
รวมสมัย 

3(2-2-5) BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมือง
โลก 

3(3-0-6) 

GEN64-121 ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

2(2-0-4) BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
1 

1(0-3-2) GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
สภาวะโลกรอน 

3(2-2-5) 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและ
ระเบียบวิธีวิจัย 

3(2-2-5) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8) GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 
2 

2(1-2-3) 

GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปญญาประดิษฐ 

3(3-0-6)* 
 

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคม
รวมสมัย 

2(2-0-4) 

GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 
1 

2(1-2-3) ENH64-111 อนามัยสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน 

2(2-0-4) OCC64-111 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยพ้ืนฐาน 

2(2-0-4) 
 

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0(0-0-4)       

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับ
สาธารณสุขศาสตร 

4(4-0-8)       

CPH64-101 สาธารณสุขพ้ืนฐาน 2(2-0-4)       

  รวม 16 หนวยกิต   รวม 17 หนวยกิต   รวม 17 หนวยกิต  

2 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สนทนา 

4(4-0-8) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเชิงวิชาการ 

3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
นําเสนอ 

3(3-0-6) 

PHY61-106 ฟสิกสทั่วไป 4(4-0-8) PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) CPH64-206 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-2) ENH64-212 ชีวสถิติ 4(4-0-8) CPH64-207 การปฐมพยาบาลและการ
บําบัดโรคเบื้องตน 

3(2-3-6) 

CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2(2-0-4) OCC64-201 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ในมนุษย 

4(3-3-8) OCC64-244 กฎหมายอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

2(2-0-4) 

ENH64-214 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สาธารณสุข 

3(2-3-6) OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) OCC64-245 หลักความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

3(3-0-6) 

OCC64-241 บุคลิกภาพและการสื่อสาร
อยางมืออาชีพ 

2(1-3-4) OCC64-243 กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและบริการ 

2(2-0-4) OCC64-246 จิตวิทยาและการสรางภาวะ
ผูนําดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

2(2-0-4) 

OCC64-242 วิศวกรรมพ้ืนฐานในงานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย 

2(1-3-4)    xxx-xxx เลือกเสรี 2(x-x-x) 

          

  รวม 18 หนวยกิต   รวม 17 หนวยกิต   รวม 17 หนวยกิต  

3 

ENH64-311 ระบาดวิทยาและการ
ปองกันควบคุมโรค 

4(4-0-8) OCC64-352 อาชีวเวชศาสตร 2(2-0-4) OCC64-412 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

2(1-3-4) 

OCC64-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

3(2-3-6) OCC64-353 บริการอาชีวอนามัย 2(1-3-4) OCC64-358 ปฏิบัติการสุขศาสตร
อุตสาหกรรม 2 

2(1-3-4) 

OCC64-348 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตร
อุตสาหกรรม 1 

2(1-3-4) OCC64-359 การจัดการความเสี่ยงดาน
สุขภาพ 

2(2-0-4) 

OCC64-349 การยศาสตรและสรีรวิทยา
ในการทํางาน 

2(1-3-4) OCC64-355 การจัดการสารเคมีและ
ของเสียอันตราย 

2(2-0-4) OCC64-360 การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยง 

3(3-0-6) 

OCC64-350 เทคโนโลยีความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 

2(1-3-4) OCC64-356 การควบคุมทางวิศวกรรม
และการระบายอากาศ 

3(3-0-6) OCC64-361 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

2(2-0-4) 

OCC64-351 การปองกันอัคคีภัยและ
ภาวะฉุกเฉิน 

2(1-3-4) OCC64-357 หลักการบริหารและหลัก
เศรษฐศาสตรในงาน 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

3(3-0-6) OCC64-362 การบริหารวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 

2(2-0-4) 
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ป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

xxx-xxx เลือกเสรี 2(x-x-x) OCC64-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) IMI62-101 ปญญาประดิษฐและการ
วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 

4(4-0-8) 

          

          

  รวม 18 หนวยกิต   รวม 15 หนวยกิต   รวม 17 หนวยกิต  

4 

OCC64-413 
 
 

บูรณาการงานบริการดาน
อาชีวอนามัยเพ่ือเสริมสราง
ชุมชนสุขภาพดี 

4(1-6-5) 
 
 

OCC64-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) OCC64-492 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) 

OCC64-463 การประยุกตกฎหมายอาชี
วอนามัย ความปลอดภัย 
และสิง่แวดลอม
อุตสาหกรรมและบริการ 

2(1-3-4) 
 

OCC64-464 มาตรฐานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม 

2(2-0-4) 

OCC64-465 
 

การบูรณาการบริหารงานอา
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ 

2(1-3-4) 
 

OCC64-466 
 
 

โครงการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 

2(0-6-2) 
 
 

   

  รวม 12 หนวยกิต   รวม 8 หนวยกิต   รวม 8 หนวยกิต  

รวมท้ังหมด 180 หนวยกิต 

หมายเหตุ  ในแตละภาคการศึกษาตองมีหนวยกิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 20 หนวยกิต (ยกเวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา/ฝกงาน) 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
        ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              40 หนวยกิต 
GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
  Fundamental Thai   
 รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูพ้ืนฐานภาษาไทย 3 ดาน ไดแก หลักภาษาไทย วรรณคดี
ไทย และการใชภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาไดแก ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู สระ 
การผันวรรณยุกต พยางค ชนิดของคํา การสรางคํา และประโยคชนิดตาง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา
ไดแก ความรูเบื้องตนทางวรรณคดี ความเขาใจวรรณคดีระดับกอนอุดมศึกษา และการตีความ สวนการใช
ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสําคัญ การยอความสรุปความ การอธิบายความ 
การฟงอยางมีวิจารณญาณ การพูดอยางมีศิลปะ การใชสํานวนไทย และคําราชาศัพท     
 This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories 
of Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar 
covers natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, 
genre of words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge 
of literatures, the understanding of pre -  university education literatures and interpretation; 
Thai usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental 
listening, oratory, Thai idiom usage and Royal Register.          
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  หมายเหตุ * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในชวง
กอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริมและ
ทดสอบรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-111 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยได 

 
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย  3(2-2-5) 
 Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับกอน: GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
Prerequisite:  GEN64-011 Fundamental Thai  
 เขาใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยท้ังการรับสารและสงสาร โดยในดานการรับสาร
สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและท่ีฟง การวิเคราะหเชื่อมโยงประเด็นยอย ๆ จาก
เรื่องท่ีฟงและอานจนเขาใจและสามารถยกระดับเปนความรูใหม การเสนอขอคิดเห็นหรือใหคุณคาตอเรื่องท่ี
อานและฟงไดอยางมีเหตุผลและสอดคลองกับคุณคาทางสังคม ในดานการสงสารสามารถพัฒนาทักษะการ
นําเสนอความคิดผานการพูดและการเขียนไดอยางมีประเด็นสําคัญและสวนขยายท่ีชวยใหประเด็นความคิด
ชัดเจนและเปนระบบ การเขียนหนังสือราชการ การนําขอมูลทางสังคมมาประกอบสรางเปนความรูหรือ
ความคิดท่ีใหญข้ึน การพูดและการเขียนเพ่ือนําเสนอความรูทางวิชาการท่ีเปนระบบและนาเชื่อถือ   
 Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering message, able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 
listened, critically analyzing the relationships between secondary issues from the texts to arrive 
at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and 
listened with reasons and corresponding social norms, able to develop the opinion giving skills 
through speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to 
highlight clear and systematic thinking and official correspondence in order to create knowledge 
or expanded thought, speaking and writing to present a systematic and convincing academic 
knowledge.  
 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
  รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  
มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณพ้ืนฐาน คําศัพท และรูปแบบภาษาเบื้องตนท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน
และภาษาท่ีใชในหองเรียน ซ่ึงหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไมผาน ตองเขารับการเรียนเสริมและสอบใหมจนกวา
จะไดรับระดับคะแนนผาน 
  This course is a fundamental English test required for all undergraduate 
students entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and 
basic language patterns needed for everyday life and classroom settings.   If students fail the 
final test, they are required to take the course and retake the test until they receive the 
satisfactory (passing) grade.   
 หมายเหตุ * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ในชวงกอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริม
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และทดสอบรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได  
  
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills 
วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  
  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะดานการรับรู (การฟงและการอาน) และทักษะการใช
ภาษา (การพูดและการเขียน) ดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาดานคําศัพทและไวยากรณ และ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การฝกสนทนาและสื่อสารอยางตอเนื่องไดเปนธรรมชาติดวยกลยุทธทางการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย รวมท้ังการฝกทักษะการเขียนยอหนาสั้น ๆ หรือเรียงความแบบงาย 
  This course aims at developing students' receptive skills ( listening and 
reading)  and productive skills ( speaking and writing)  through integrated methods.  It also 
develops students' sub- skills such as grammar and vocabulary, and encourages independent 
learning.  Additionally, students will be able to hold a conversation naturally, using a number 
of communication strategies.  They will also learn basic writing techniques required to write a 
paragraph. 
 
GEN64-122  ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด          2(2-0-4) 
 English Listening and Speaking 
วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยฝกการออกเสียง
และฝกทักษะการฟงผานบทสนทนาและบทพูดตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการพูดผานการอภิปรายกลุม 
และการบันทึกวีดิทัศนบทพูด และการสงเสริมทักษะทางภาษาจากไวยากรณเบื้องตน  
  This course focuses on the practice of English listening and speaking skills. It 
provides training in pronunciation and opportunities to improve listening using dialogues and 
monologues. Additionally, there is ample opportunity to improve speaking skills through group 
discussions and short video recordings. In order to strengthen language, it also reinforces basic 
grammar. 
 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน             2(2-0-4) 
 English Reading and Writing  
วิชาบังคับกอน:   GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:    GEN64-021 Fundamental English  
                     รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในระดับมหาวิทยาลัย
ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเรียนพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปสูบริบทท่ียากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะ
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การอานบทความและฝกทักษะงานเขียนตาง ๆ โดยผูสอนแนะนําวิธีการและโครงสราง รวมท้ังการคิดวิเคราะห
และการตัดสินใจเพ่ือเขียนยอหนาและเรียงความสั้น ๆ 
  This course develops students’  reading and writing skills at university level 
through a wide range of exercises and activities.  In this course, students build on the reading 
and writing skills they have learned in earlier school years to progress toward a more advanced 
level of literacy. The emphasis is on text-based, theme-based reading and writing assignments. 
Lecturers guide students through the reading and writing process, which requires critical 
thinking and decision-making for writing effective paragraphs and essays. 
 
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 
 English Conversation Skills 
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  
Prerequisite:   1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชานี้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิง
วิชาการและวิชาชีพ ผูเรียนจะสามารถระบุจุดออนเรื่องการออกเสียงและพัฒนาความเขาใจภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังฝกฝนการพูดในระดับความยากงายท่ีแตกตางกันผานสื่อโสตท่ีนําเสนอการใชภาษาอังกฤษใน
สถานการณจริง รายวิชานี้มุงเนนการฝกทักษะการพูดเปนหลัก ทักษะการฟง การอาน และการเขียนเปนทักษะ
รอง 
 This course builds students’  competencies in English conversation and 
pronunciation skills in both academic and professional environments. Students will be able to 
identify their pronunciation challenges, improve their English comprehensibility, and practice 
speaking through a variety of level-appropriate tasks and exposures to authentic English audio-
video files.  This course focuses primarily on speaking skills in which listening, reading, and 
writing serve as the sub-skills. 
 
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Communication  
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  
Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
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 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนกลยุทธและทักษะท่ีจําเปนในการสื่อสารในสถานการณจริง 
ผูเรียนจะไดรับการฝกทักษะการสรุปความ วิพากษ และการเขียนบทความ รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารใน
บริบทวิชาการและวิชาชีพ 
 This course aims to develop students’ English language knowledge and skills 
for effective academic and professional communication in the field of Health Sciences, or 
Sciences and Technology, or Humanities and Social Sciences.  It provides students with 
various strategies and skills that are relevant to real-world communication. Thus, not only do 
students learn to summarize, critique, and write an article, but they also learn how to 
communicate purposely in various academic and professional settings. 
 
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 English for Presentation 
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  
Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนนการฝกใชไวยากรณ และคําศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีใชในการนําเสนองานในสายวิชา
ของผูเรียนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการเตรียมความพรอมทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการนําเสนองาน อีกท้ังเตรียมผูเรียนใหมี
ความพรอมในทักษะตาง ๆ ใน ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ ใชในการนําเสนองานดวยปากเปลาอยางมีแบบแผนและ
ประสิทธิภาพ  
 This course aims at developing the four essential English skills -  listening, 
speaking, reading and writing -  while focusing on essential grammar and terminology specific 
to the presentation in the field of Health Sciences, or Sciences and Technology, or 
Humanities and Social Sciences. It also equips students with the necessary 21st century skills 
to build an effective structure and delivery of oral presentations. 
 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 Thai Civilization and Global Citizen 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเปนไทยท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปจจุบันท่ีกอใหเกิดความศิวิไลซของความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณเฉพาะของ
สังคม รวมท้ังการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกท่ีมุงเนนคุณคาของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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โดยเฉพาะการเคารพความแตกตาง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยูรวมกัน
อยางสันติ  โดยอธิบายใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเปนพลเมืองโลก 
  This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering 
dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present.  Topics 
reflect the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen 
development. The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and 
Human Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of good 
governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai civilization 
and its role in the development of a global citizen. 
 
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) 
 Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
 รายวิชานี้ศึกษาปญหาพ้ืนฐานและปญหาท่ัวไปของสังคมมนุษยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีดํารงอยู 
ความรู คานิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือใหเขาใจความสําคัญของปรัชญาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ในสวน
ของจริยศาสตรจะมุงเนนศึกษาในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมท่ีใหความสําคัญกับการรับรอง
ความถูกและความผิดของการกระทํา และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตรเชิงปทัสถาน รวมท้ัง
การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหจากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือนําไปสูการใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจท้ังนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะหโดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
  This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 
related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 
Students gain a more in- depth understanding of the importance of philosophy in human life. 
Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 
Principles and processes of objective truth and reason- based decision making, bias- free 
analysis, and evidence-based evaluation complete the course's overview. 
 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย   3(2-2-5) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคนควา ท้ังความรูจากการฟง การอาน การถกเถียง การสังเกตการณ การคิดและการวิจัย ท้ังนี้โดยมุงเนน
การแสวงหาความรูเชิงประจักษ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ท่ีผานกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมท้ัง
การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษามีศักยภาพในการคนควาเชิงวิชาการ มีความสามารถในการต้ัง
โจทยการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประเมินคาดวยหลักสถิติเบื้องตน ความสามารถในการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการคนพบอยางเปนระบบและมีการอางอิงทางวิชาการอยางถูกตอง 
  This course examines the concepts and processes of knowledge- inquiry. 
Students develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, 
thinking and conducting research studies through evidence- based investigations, systematic 
analysis, and principles of reasoning. Research methodology is actively used during the course 
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to develop skills required for academic research.  Skills covered include research questioning, 
data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately 
referenced report. 
 
GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5) 
 Environmental Conservation and Global Warming 
 รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสําคัญในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของโลกใหมีความยั่งยืน และเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
คุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหคํานึงถึงการใชพลังงาน การ
ใชน้ํา การจัดการของเสียและการคมนาคมขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบของสภาวะโลกรอน และบทบาทขององคการระหวางประเทศและการเมืองระหวางประเทศในการ
แกไขปญหาโลกรอน 
  This course provides a conceptual framework, principles, processes and 
rationales for sustainable environmental conservation and quality living.  Students study 
activities for environmental protection through the use of environmentally friendly processes 
in energy and water consumption, waste management, and transportation management. 
Topics include the examination of global warming's causes and effects and the roles of 
international organizations and politics in solving global warming problems.  
 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* 
 Information Technology and Artificial Intelligence 
 รายวิชานี้ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 
อาทิ ในดานการแพทย ดานการศึกษา ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบันเทิง ดานการทหาร ดาน
การเงิน รวมถึงความเปนอยูในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหมท่ีเปลี่ยนแปลงโลกท่ีจะมาทดแทนหรือชวยใน
การทํางานของมนุษย เชน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล การพิมพ 
3 มิติ เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม ปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่องจักร การเรียนรู
เชิงลึก  เทคโนโลยีหุนยนต การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และยานยนตอัจฉริยะ 
 This course deals with the advancement and future trends of information 
technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine, 
education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future.  It 
incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace 
along its avenues of Internet of Things ( IoT) , Blockchain, Fintech, digital currency, 3D printing, 
virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, machine learning, deep learning, 
robotics, big data analytics and intelligent vehicles. 

หมายเหตุ * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต นักศึกษาสามารถสอบ Placement Test ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากสอบไมผานใหเรียนรายวิชาน้ี โดยระบบ MOOC (Massive Open Online 
Courseware) ใหผานตามเกณฑ ผลการศึกษาเปนระบบ S/U  
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GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovation and Entrepreneurship 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนําสินคาใหม และการ
ดําเนินธุรกิจใหมท่ีเปนผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และความเขาใจ เก่ียวกับการ
นําแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินคาใหมหรือกระบวนการผลิตแบบใหมมาใชในการสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ 
หรือการชวยใหธุรกิจท่ีมีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได ดวยการใชความรูทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ และหวงโซอุปทาน ท่ีเปนความรูพ้ืนฐานในการบริหารงานใหสําเร็จ 
  This course enables the students to launch a business startup for innovative 
products and services.  The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 
understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 
venture.  Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 
techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials. 
 
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 
 Sports and Exercise I  
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพ้ืนฐานประเภทบุคคล 
ชนิดตาง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกําลังกายไดอยางถูกตองตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกายและการกีฬา  
 This course aims at developing students’  health, physical fitness, and basic 
individual sport skills.   The students can enhance exercise and sport skills by following the 
physical education and sports science and exercise principal. 
 
 
GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 
 Sports and Exercise II  
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพ้ืนฐานประเภททีม 
ชนิดตาง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกําลังกายไดอยางถูกตองตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกายและการกีฬา  
 This course aims at developing students’  health, physical fitness, and basic 
team sport skills. The students can enhance exercise and sport skills by following the physical 
education and sports science and exercise principal. 
 
GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
  Technique Communication in Contemporary World 
 รายวิชานี้มุงเนนการนําเสนองานในสายวิชาชีพ การใชเทคนิคและการสื่อสารแบบดิจิทัล มี
ทักษะ เทคนิค การใชสื่อ อุปกรณ การสื่อสาร กับ อาชีพตาง ๆ ในสังคมปจจุบัน มีทักษะในการวางตัวและเขา
สังคม สามารถแกไขปญหาและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 The primary focus of this course is on techniques for effective 
communication in contemporary world. This is done by practicing various communication skills 
and techniques needed for digital communication.  This course will also develop students 
personal outlook by enhancing skills in interacting and socializing, problem-solving, in order to 
work with others effectively. 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  130  หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   35  หนวยกิต 
 1.1 กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพกลุมวิทยาศาสตร 
 
BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I 
4(4-0-8) 

                   การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําหลักการและวิธีการทาง
ชีววิทยาซ่ึงเนนหนักในแงมุมท่ีเก่ียวของชีวิตมนุษย สังคม และเศรษฐกิจ โดยตรง หัวขอตางๆ ดังกลาวรวมไปถึง
การทํางานของเซลลและเคมีเพ่ือการดํารงชีวิต พลังงานของชีวิต หลักพันธุศาสตร ววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม และประเด็นสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีดานพันธุกรรม ยารักษาโรค 
และความใสใจตอสิ่งแวดลอม 

                    This course is intended to introduce the principles and methods of 
biology with a focus on aspects directly relevant to human life, society and the economy. 
Topics include the chemical and cellular basis of life, energy of life, principle of genetics, 
evolution, diversity and interaction between life and environment, and areas of topical 
importance including genetic technology, medicine and environmental awareness. 

 
 
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับกอน: BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 หรือ เรียนควบคูกับ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 
Prerequisite: BIO61-101 Principles of Biology I or co-requisite with BIO61-101 Principles 

of Biology I 
                   การเรียนการสอนในรายวิชานี้ มีวัตถุประสงค เ พ่ือแนะนําวิธีการทดลองทาง

หองปฏิบัติการตาง ๆ ทางชีววิทยา เพ่ือเสริมและประกอบความรูสําหรับวิชาหลักชีววิทยา 1 
                   This course is intended to introduce the laboratory methods in biology 

to complement the lectures taught in the Principles of Biology I course.   
 
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

Basic Chemistry Laboratory 
1(0-3-2) 
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                    รายวิชานี้เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการผานการฝกเทคนิคการทดลอง
ตางๆ นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับการรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลและจัดการขอมูลและความคิด ทดลองและ
เรียนรูเปนรายบคุคล 

                     In this course laboratory skills will be developed through gaining 
experience in various laboratory techniques. Students will also learn to collect, analyse and 
organise information and ideas, and work and learn independently. 

 
CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 

Fundamental Chemistry 
4(4-0-8) 

                    รายวิชานี้เปนการศึกษาวาเคมีสามารถจัดการปญหาเรื่องสุขภาพของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมไดอยางไร ซ่ึงจะรวมถึงการศึกษาพ้ืนฐานของเคมี ประกอบดวยหัวขอ อะตอม โมเลกุล ปฏิกิริยา
เคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติทางเคมี/กายภาพและแนวโนมของตารางธาตุ ตามดวยความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
วัดอัตราและสมดุลเคมี เคมีของกรด-เบส อุณหพลศาสตรทางเคมีและเคมีไฟฟาเบื้องตน 

                     This course will explore how chemistry can address global human health 
and environmental issues. This will include exploration of the fundamentals of chemistry, 
including atoms, molecules, chemical reactions, stoichiometry, chemical/physical properties, 
and periodic table trends. This will be followed by an introduction to rate and equilibrium 
measurements, acid-base chemistry, elementary chemical thermodynamics and 
electrochemistry. 

 
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

Organic Chemistry Laboratory  
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับกอน: (1) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และเรียนควบคูกับ CHM61-111 เคมี
อินทรียพ้ืนฐาน หรือ 
(2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และเรียนควบคูกับ CHM61-112 หลักเคมี
อินทรีย หรือ 
(3) CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ เรียนควบคูกับ CHM61-113 เคมี
อินทรีย 1 

Prerequisite: (1) CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and co-requisite with CHM61-
111 Fundamental Organic Chemistry or  
(2) CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and co-requisite with CHM61-
112 Principles of Organic Chemistry or 
(3) CHM61-103E Basic Chemistry Laboratory and co-requisite with 
CHM61-113 Organic Chemistry I 

                    รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาการทดลองท่ีเก่ียวกับกระบวนการพ้ืนฐาน
ทางเคมีอินทรีย ไดแก การทําบริสุทธิ์ การตกผลึก การกลั่น การวิเคราะหหมูฟงกชั่น การศึกษาปฏิกิริยาท่ี
สําคัญของสารอินทรีย การสังเคราะหอยางงาย 
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                    This course is designed to acquire a variety of fundamental laboratory 
techniques applicable to the study, separation, purification, distillation, functional group 
identification and preparation of organic compounds. 
   
CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

Fundamental Organic Chemistry 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับกอน: (1) CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 
(2) CHM61-105 เคมีท่ัวไป หรือ เรียนคูควบกัน หรือ 
(3) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 

Prerequisite: (1) CHM61-104 Principles of Chemistry or co-requisite or 
(2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or 
(3) CHM61-106 Fundamental Chemistry 

                  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีพ้ืนฐานของเคมีอินทรีย ไดแก การเรียกชื่อ สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางเคมี และปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารประกอบอินทรียแยกตามหมูฟงกชั่น 

                  This course provides an overview of the basic concepts and principles of 
organic chemistry. Topics include chemical nomenclature, physical and chemical properties, 
and basic reactions of organic compounds categorized by functional groups. 

 
PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 

Physics Laboratory I 
1(0-3-2) 

                   การทดลองทางฟสิกสถูกจัดข้ึนในหองปฎิบัติการ เพ่ือฝกทักษะ การใชเครื่องมือวัด
ปริมาณทางกายภาพ วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ หาความสัมพันธทางฟสิกส และพัฒนาความเขาใจทฤษฎี
ทางฟสิกส 

                    Physics experiments are carried out in laboratory to practice skills in 
using tools for physical measurements, analyzing systematic data, finding physical relations 
and improving understanding of physics concepts. 

 
 
PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป 

General Physics 
4(4-0-8) 

                    เนื้อหารายวิชา เปน ภาพรวมของฟสิกส ซ่ึงมีหัวขอรวมถึง จลนศาสตร พลศาสตร 
การเคลื่อนท่ีแบบสั่น คลื่น พลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซ ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส 
สนามแมเหล็ก การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง ทฤษฎีควอนตัม แบบจําลองอะตอม 
ฟสิกสนิวเคลียร 

                     The contents of this course are the overview of physics. Topics include 
kinetics, dynamics, oscillation, wave, fluid dynamics, thermodynamics, kinetic theory of gases, 
electrostatics, electric currents, magnetic field, electromagnetic induction, electromagnetic 
wave, optics, quantum theory, atomic model and nuclear physics. 
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1.2 กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพกลุมคณิตศาสตร 
MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

Basic Mathematics 
0(0-0-4) 

                      รายวิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาไดเขาใจแนวคิดท่ีสําคัญทางคณิตศาสตร และสามารถ
นําความรูดังกลาวไปวิเคราะหและประยุกตใชในการแกปญหา หรือใชเปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชา
ท่ีสูงข้ึนได  หัวขอในรายวิชานี้ประกอบดวย สมการกําลังสอง ระบบสมการเชิงเสน ความสัมพันธและฟงกชัน 
เสนตรง เสนโคงพาราโบลา ฟงกชันเลขยกกําลังและลอการิทึม และสัญลักษณเชิงการบวก  

                     This course is intended to provide the students essential mathematical 
concepts needed to analyze, and solve mathemical problems as well as able to apply the 
concepts to upper level courses. Topics include quadratic equations, system of linear 
equations, relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, 
and summation notations. 

 
MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร 

Mathematics for Public Health Sciences  
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับกอน  : เปนนักศึกษาท่ีไดรับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
                     การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาชีพดาน

สาธารณสุขศาสตร ไดเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนและสามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใช
แกปญหาในสาขาวิชาชีพหรือใชเปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาท่ีสูงข้ึน ประกอบดวยหัวขอ การ
เปลี่ยนหนวย  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  เมทริกซ  การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและ
ฟ งกชันลอการิ ทึม การประมาณคาพารามิ เตอรของตัวแบบทางสถิติ  และการประยุกต ในทาง 
สาธารณสุขศาสตร 

                    This course is designed for students in public health sciences to provide 
necessary concepts in mathematics. Students will be able to apply the concepts gained in 
this course to solve related problems in their field or use the knowledge in further study. 
Topics covered include unit conversion, logic, linear programming, matrices, applications of 
exponential and logarithmic functions, parameter estimation of statistical models, and 
applications in public health sciences. 

 
1.3 กลุมพ้ืนฐานสาธารณสุข 
OCC64 – 201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย          4(3-3-8) 
  Human anatomy and physiology 
 แนวคิดและวิธีการศึกษากายวิภาคศาสตร โครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรและจุลกาย
วิภาคศาสตร ของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของรางกายมนุษย หนาท่ีทางสรีรวิทยาและกลไกการ
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ควบคุมการทํางานและการรับสงสัญญาณของระบบอวัยวะตางๆ เพ่ือรักษาสมดุลในรางกาย รวมท้ัง
ความสัมพันธทางคลินิกและพยาธิวิทยาเบื้องตน 
 Introduction to anatomy, gross anatomical and histological structures of cells, tissues, 
organs and organ systems, physiological functions and the control mechanisms of organ systems and 
their communication to maintain homeostasis including elementary clinical correlations and 
pathology.  
 
OCC64 – 202    ชีวเคมีในงานสาธารณสุข                    3(3-0-6) 

Biochemistry in Public Health  
วิชาบังคับกอน: CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน และ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 
Prerequisite:  CHM61-106 Fundamental Chemistry and BIO61-101 Principles of Biology  

หลักการทางชีวเคมีอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเกิดโรคดานสาธารณสุขซ่ึงตองอาศัยความรู

พ้ืนฐานดานโครงสรางของสารชีวโมเลกุลภายในเซลลรวมถึงวิถีการสังเคราะหและสลายสารชีวโมเลกุลเปนแหลง

พลังงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเซลลการประยุกตใชดัชนีชี้วัดทางชีวภาพในการอธิบายการเกิดโรคตลอดจน

การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีนในภาวะเมแทบอลิกซินโดรมและโรคทางพันธุกรรม 

The principles of biochemistry-oriented approach to public health include structures, 
functions, and metabolisms of major biomolecules the organization and regulation of enzymes in 
major metabolic pathways the biochemical basis of human disease applications of disease biological-
biomarkers gene expression and regulation in the development of metabolic and genetic diseases.  
 
 2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข       28  หนวยกิต 
ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน 2(2-0-4)
 Introduction to Environmental Health 
  รายวิชานี้ มุงเนนใหนักศึกษามีความเขาใจขอบเขตงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพมนุษย หัวขอในรายวิชานี้ประกอบดวย แนวคิดอนามัยสิ่งแวดลอม 
การจัดหาน้ําสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอยและของเสีย
อันตรายการจัดการมลพิษอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน 
การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค และการควบคุมเหตุรําคาญ 
    This course is intended to provide students the scope of environmental health 
and the relationship between the environment and human health. The topics include water 
supply, food sanitation, wastewater treatment, excreta disposal solid and hazardous waste 
management, air pollution management, climate change, noise and vibration control, vector 
control and nuisances control.  
 
OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน                2(2-0-4) 
 Introduction to Occupational Health and Safety 
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 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายท่ี
เก่ียวของ การจําแนกสิ่งคุกคามและผลกระทบตอสุขภาพ การประเมินการรับสัมผัส คาขีดจํากัดการสัมผัส 
ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ หลักความปลอดภัยในการทํางาน การตรวจความปลอดภัย แนวทางการจัดทํา
มาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัย การปองกันควบคุมสิ่งคุกคามและอุบัติเหตุในการทํางาน การจัดบริการและอา
ชีวอนามัย 
 This course provides basic concepts of occupational health and safety laws, 
hazards identification and health effects, exposure assessment, occupational exposure limits, 
accident theory , principle of safety and safety inspection in workplace, safety standard 
operation procedure guideline, hazards and accident prevention and control, occupational 
health and safety services. 
CPH64 –101    การสาธารณสุขพ้ืนฐาน             2(2-0-4) 
 Introduction to Public Health 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาท่ีแนะนําใหผูเรียนไดรูถึง สุขภาพ และการสาธารณสุข ประวัติความ
เปนมาของการสาธารณสุข การบริการดานสุขภาพ และ ปจจัยกําหนดสุขภาพ หลักและวิธีการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย การปองกันและควบคุมโรค และการฟนฟูสภาพ ท่ีคลอบคลุม แกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้ังในชุมชน 
โรงเรียน และสถานประกอบการ อันนํามาสูสุขภาพอนามัยท่ีดี และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course introduces to health and public health, history of public health, 
health services, health determinants, principal of health promotion, disease prevention and 
control and rehabilitation that cover of personal, family, community which in community, 
school and establishments leads to promote their healthy and quality of life   
  
CPH64-206 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Nutrition for Health 

 รายวิชานี้เปนรายวิชาท่ีแนะนําใหผูเรียนไดรูถึง อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพของชุมชน 
ความม่ันคงทางอาหาร การเลือกอาหารบริโภค ความตองการสารอาหารในรางกาย วิธีการประเมินภาวะ
โภชนาการเบื้องตน โภชนาการท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมวัยตาง ๆ การกําหนดอาหาร อาหารบําบัดโรค 
วิทยาศาสตรการอาหารและนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร สถานการณปญหา
สาธารณสุขดานอาหารและโภชนาการกลยุทธและแผนงานการดําเนินงานปองกันและแกไข 

This course introduces to food and nutrition for community health food 
security, dietary guidelines, nutrient requirement, simple methods for nutritional assessment, 
nutrition in each age group, dietetics, therapeutic diet, food science and health food 
innovation, food safety, situation of public health nutrition strategies and planning for 
preventing and solving the nutritional problems 
 
CPH64-207 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบ้ืองตน                                     3(2-3-6) 

Introduction to the Basic Principle of First aid and Healthcare 
วิชาบังคับกอน : OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย  
Prerequisite : OCC64-201 Human Anatomy and Physiology 
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                                   พยาธิสรีรภาพเบื้องตน การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจรางกายและการบําบัด
โรคเบื้องตน การชวยเหลือฟนคืนชีพข้ันตน การปฐมพยาบาลและการสงตอในระบบบริการสุขภาพ ตาม
ขอบเขตและมาตรฐานพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
                                Introduction of pathophysiology health assessment physical 
examination basic health therapy basic life support first aid referring under health service 
system within legal scope and standard of professional community public health act. 

 
ENH64-212 ชีวสถิติ                     4(4-0-8)
 Biostatistics 
 สถิติเบื้องตนและชีวสถิติ สําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับการวัดของตัวแปร การสุม
ตัวอยางและการเก็บ รวบรวมขอมูล การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิง
พรรณนา (อัตราสวน สัดสวน รอยละ อัตรา การแจกแจงความถ่ี การจําแนกประเภทไขว  สถิติชีพและอนามัย 
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล เปอรเซ็นไทล  ควอไทล การวัดความเบของขอมูล 
การวัดความโดงของขอมูล) สถิติเชิงอนุมาน (การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบที การ
วิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบแบบไค-สแควร การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน การวิเคราะหการ
ถดถอยแบบงาย, การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ, การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวิภาค) โดยฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติการเตรียมขอมูลเพ่ือการ ประมวลผล (การลงรหัส 
การบรรณาธิกร การแปรสภาพขอมูล) การประมวลผลขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการ
นําเสนอหรือแสดงผลลัพธ 
   Basic statistics and biostatistics for health science, level of measurement, 
random sampling and data collection, research tools design and quality testing, descriptive 
statistics (ratio, proportion, percentage, rate, frequency distribution, cross-tabulation, vital and 
health statistics, measure of central tendency, measure of dispersion, measure of skewness, 
measure of kurtosis), inferential statistics (estimation, hypothesis testing, t-test, analysis of 
variance, chi-Square test, Pearson product moment correlation, simple regression analysis) 
Statistical Package for Social Science, Input Data (Coding, Editing, Transforming), Processing 
(Descriptive Statistics, Inferential Statistics), Output.  
 
ENH64 – 214  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข                                                 3(2-3-6) 
                   Microbiological and Parasitology in Public Health 

วิชาบังคับกอน: BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 
Prerequisite: BIO61-101 Principles of Biology I 
 รายวิชานี้ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในงานสาธารณสุข โรคติด
เชื้อและปรสิตท่ีเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยท่ีมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตชัวและ
หนอนพยาธิ โครงสรางของเชื้อ ระบาดวิทยา ปจจัยกอโรค อาการแสดง วิธีการตรวจสอบและการจําแนกจุล
ชีพและปรสิต แนวทางการปองกันและรักษา การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอเชื้อกอโรคและการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค วิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเกิดโรค การประยุกตใชจุล
ชีพเปนตัวชี้วัดในงานสาธารณสุข 
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 This course aims to provide students with theoretical and practical knowledge 
of microbiology and parasitology in public health. Topics to be covered include, infectious and 
parasitic diseases considered of public health significance in Thailand caused by bacteria, 
viruses, fungi, protozoans and helminths, with emphasis on the structure, epidemiology, 
virulence factors, clinical presentations of infection, methods for the detection and 
identification of microorganisms and parasites, guidelines for prevention and treatment vectors 
of public health importance risk factors affecting the transmission of communicable diseases 
host immune responses against pathogens and immunization methods of controlling microbial 
growth application of indicator microorganisms in public health. 
 

ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค   4(4-0-8) 
  Epidemiology and Principle of Disease Control 
 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับขอบเขตของระบาดวิทยา แนวคิดเก่ียวกับปจจัยกอโรค หลักการ
ปองกันและควบคุมโรค การวัดความถ่ีของโรคและดัชนีอนามัย รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การวัด
ความเสี่ยงทางสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธและความสัมพันธเชิงสาเหตุ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอ การเฝาระวังและสอบสวนการระบาดของโรค การบรรเทาสาธารณภัย การประยุกต
ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข 
  This course provides scope of epidemiology concepts of health determinants 
principle of disease prevention and control measures of disease frequency and health indices 
study design in epidemiology health risk measurement concepts of association and causal 
inferences disease prevention and control of communicable and non-communicable diseases 
disease surveillance and investigation disaster mitigation application of epidemiology to public 
health.  

  
OCC64-412 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-3-4) 
  Research Methods in Occupational Health and Safety    
  รายวิชานี้นี้มุงเนนการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการวิจัยดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
งานสาธารณสุข จริยธรรมการวิจัย การกําหนดคําถามและวัตถุประสงคการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การจัดทําโครงราง การจัดทํารายงาน จริยธรรมในมนุษย การ
นําเสนอและเผยแพรผลการวิจัย     
               This course is intended to overview of the research process research goals in 
occupational health, safety and public health overview of study designs and research ethics 
formulating of research question and objective literature review sample population and 
sampling frame measuring concepts and data collection research proposal writing reporting, 
presentation and publication. 
 
OCC64-413 บูรณาการงานบริการดานอาชีวอนามัยเพ่ือเสริมสรางชุมชนสุขภาพดี       4(1-6-5) 
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  Integrating Occupational Health Services for Strengthening Community 
Health approach  

   หลักการของงานบริการดานอาชีวอนามัยในการฝกปฏิบัติงานในชุมชนประกอบดวย กรอบ
แนวคิดและตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินความเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพของชุมชน การสรางเครื่องมือเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด การวิเคราะหขอมูลดานประชากรและปจจัย
ท่ีเก่ียวของกับปญหาสุขภาพในชุมชน โยงใยกลุมอาการปญหาสุขภาพของชุมชน และ โยงใยสาเหตุของปญหา
สุขภาพ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชนในการแกปญหาสุขภาพ การเขียนโครงการและการดําเนิน
โครงการแกไขปญหาสุขภาพ ตลอดจนการประเมินโครงการดานสุขภาพ 

   This course provides concepts of occupational health services on community-
based training including conceptual frameworks of work-related diseases occupational risk 
assessment data- collection tools data analysis, socio-geographic data and risk factors related 
health problems, community syndrome, and web of causation community brainstorming 
focuses on health problem solving health project planning and implementation, project health 
assessment. 
 
3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 
OCC64-241 บุคลิกภาพและการส่ือสารอยางมืออาชีพ        2(1-3-4) 
  Personality and Communication  Professional  
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของบุคลิกภาพ ลักษณะของ
บุคลิกภาพในดานรางกายและจิตใจ  ปจจัยพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพท้ังภายในและ
ภายนอก ประเภทของบุคลิกภาพในสังคมตามความแตกตางของวัฒนธรรม  แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารและ
องคประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร และปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสื่อสาร, การนําเสนองานและสามารถพูดในท่ีสาธารณะไดอยางเหมาะสม และการฝกปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอยางมืออาชีพสําหรับนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  This course provides meanings, significance, concepts of personality, physical 
and mental personality character, basic factor of personality, internal and external of 
personality, types of personality in social based on the difference in culture, concept and 
components of communication 
factors affecting effective communication, personality and communication professional 
development for occupational health and safety. 
 
OCC64-242 วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         2(1-3-4) 
  Basic Engineering for Occupational Health and Safety 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม การเขียนแบบพ้ืนฐาน การอานแบบ
ทางวิศวกรรม เชน แผนผังวงจรไฟฟา Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) เปนตน กลศาสตร
ของแข็งและของไหล ระบบทอและวาลว ระบบปม  เครื่องอัดอากาศ เครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักร 
อุปกรณในระบบสนับสนุนการผลิต เชน ระบบทําความเย็น ระบบระบายอากาศ อุปกรณยกเคลื่อนยาย  
เปนตน 
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             This course provides basic concept of engineering, basic drawing and reading 
electrical circuit drawing, P&ID, fluid and solid mechanics, piping and valve system, pump and 
air compressed, tools, machine and utilities system chiller system, ventilation, lifting 
equipment.   
 
OCC64-243 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและบริการ                  2(1-3-4) 
  Industrial Process and Services 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการระบบการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผังโรงงาน หวงโซ
อุปทาน กระบวนการผลิตและอันตราย ในอุตสาหกรรมผลิต  ไดแก อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต และกอสราง 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบโลจิ
สติกสและคลังสินคา และอุตสาหกรรมบริการ  
  This course provides concepts of production system, supply chain, plant 
location, plant layout, industrial process and hazards: cement and construction industry, food 
industry, electronics industry, automobile industry, petrochemical industry, logistics and 
warehouse system, hospitality industry. 
 
OCC64-244 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม                         2(1-3-4) 
  Safety Occupational Health  and Environment Laws 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หนวยงานท่ีออกกฎหมาย การสืบคนและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การจัดทํา
ทะเบียนกฎหมาย การสรุปสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของ การบังคับใชกฎหมายอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข และ พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของ  
 This course provides basic concepts and development of occupational health, 
safety and environmental  related law, Law enforcement agencies, searchable database and 
monitoring updates of legislation, legal registers, the essence of law, application and 
enforcement of occupational health, safety working environment legislations, labor protection 
Act, safety and occupational health and working environment Act, Public Health Act, 
Environment Act, and related ministry regulation and announcement. 
 
OCC64-245 หลักความปลอดภัยในการทํางาน                3(3-0-6) 
  Principle of Safety at Work   
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการทางดานความปลอดภัยในการทํางาน  สถานการณการ
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานท้ังตางประเทศและประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
ลักษณะและมูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายในการทํางานเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องจักร   ไฟฟา สารเคมี 
การตกจากท่ีสูง และการเคลื่อนยายวัสดุ  ความปลอดภัยในสํานักงาน วิธีการเลือกใชอุปกรณคุมครองความ
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ปลอดภัยสวนบุคคล  การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ การประเมินความถ่ีและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ  
    This course provides evolution of safety at work, The situation of occupational 
injuries and illnesses  of the global and Thailand,  theory of accident causation, causes and 
nature of occupational incident and accident, hand tools and machine tools hazards, machine 
hazards, electrical hazards, chemical hazards, falling and material handling hazards, office 
safety, personal protective equipment using, accident investigation and reporting, frequency 
and severity assessment of injury.  
 
OCC64-246 จิตวิทยาและการสรางภาวะผูนําดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      2(2-0-4) 
  Psychology and Leadership Development in Occupational Health and 
Safety 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการทางดานจิตวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การสรางสมดุลในชีวิตและงาน การวิเคราะหบุคลิกภาพ พฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน 
ความเครียดและการจัดการความเครียด การใหคําปรึกษา คุณลักษณะและสมรรถนะผูนําท่ีประสบความสําเร็จ 
ความฉลาดทางอารมณของผูนํา การสื่อสารอยางมีภาวะผูนํา การตัดสินใจ การจัดการในภาวะวิกฤต ตัวอยาง
ผูนําท่ีประสบผลสําเร็จในวิชาชีพ 
  This course provides principles of psychology in occupational health and safety, 
work life balance, personality analysis, behaviour, behavioral change, work stress and coping 
method, attribute and competency of successful leaders, leadership emotional quotiant, 
leader and communication styles, decision making, crisis management,example of successful 
leaders in occupational health and safety. 
 
OCC64-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม          3(2-3-6) 
  Occupational and Environmental Toxicology 
  รายวิชานี้ ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของพิษวิทยา พิษวิทยาจลศาสตร พิษวิทยา
พลศาสตร การระบุสารเคมีท่ีพบจากการประกอบอาชีพและในสิ่งแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ 
ประเมินผลจากการรับสัมผัสสารเคมี และผลเสียท่ีมีผลตอสุขภาพมนุษย ใหคําแนะนําในการปองกันและลดการ
สัมผัสจากสารเคมีอันตราย  กรณีศึกษา และการประยุกตใชในงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 
สิ่งแวดลอม 
  This course provides basic principles of toxicology  toxicokinetic, toxicodynamic  
identifying chemicals in the occupational and environment which are likely to cause adverse 
health effects evaluating the extent of human exposure to these chemicals and the resultant 
adverse health effects  making recommendations for the prevention and reduction of exposure 
to hazardous chemicals  case studies  application in occupational health, safety, and 
environment. 
 
OCC64-348 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม                   3(3-0-6) 
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  Principles of Industrial Hygiene 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับความเปนมาและหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
อันตรายในสิ่งแวดลอมการทํางาน และ คาขีดจํากัดการสัมผัสสารเคมีในการทํางาน หลักการ การคาดการณ 
ตระหนัก ประเมิน และควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดลอมในการทํางานทางดานแสง เสียง อุณหภูมิ
ผิดปกติ รังสี สั่นสะเทือน เคมี  และชีวภาพ การสํารวจโรงงาน ตลอดจนกฎหมาย มาตรฐาน และขอบังคับท่ี
เก่ียวของกับสภาพแวดลอมในการทํางานได   
  This course provides background and basic principles of industrial 
hygiene,workplace hazards, Occupational Exposure Limits OELs. The principles Anticipation, 
Recognition, Evaluation and Control of the workplace hazards: light, noise, temperature 
extreme, radiation, vabration, chemical and biological. Walkthrough survey and laws, standards 
and regulations related to the workplce. 
 
OCC64-349 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน          2(1-3-4) 
  Ergonomics and Work Physiology 
รายวิชาบังคับกอน: OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย  
Prerequisite: OCC64-201 Human anatomy and physiology  

  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางการยศาสตร  กลุมอาการปวดทางกลามเนื้อและ
กระดูกจากการทํางาน ขนาดสัดสวนรางกาย  กลศาสตรชีวภาพในการทํางาน การประเมินความเสี่ยงดานการย
ศาสตร การยศาสตรในสํานักงาน ปฏิสัมพันธระหวางคนและเครื่องจักร โปรแกรมในงานการยศาสตร การ
ออกแบบเครื่องมือและปรับปรุงสถานีงาน นวัตกรรมทางดานการยศาสตร 
  This course provides principles of ergonomics ,musculoskeletal disorders, 
anthropometry, work biomechanics, , ergonomics assessment, office ergonomics, human 
machine interaction,ergonomics programs, tools and workstation and ergonomics innovation. 
 
OCC64-350 เทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรม          2(1-3-4) 
  Industrial Safety Technology 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการในการตรวจสอบความปลอดภัย การวิเคราะหงานเพ่ือความ
ปลอดภัย การสังเกตการณการทํางานเพ่ือความปลอดภัย การวิเคราะหเพ่ือความปลอดภัย แบบเควายที  
กิจกรรมคนหาและประเมินอันตราย มาตรการและวิธีการควบคุม อุบัติการณ อันตรายท่ีเกิดจากสภาพงาน 
กระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ หมอน้ํา ภาชนะความดัน ระบบไฟฟา การเชื่อมโลหะ  การซอมบํารุง 
การเคลื่อนยายวัสดุตามประเภทงานท่ีกฎหมายความปลอดภัยกําหนด การทํางานบนท่ีสูง  ระบบขออนุญาต
การทํางาน การล็อค การแขวนปาย มาตรฐานสีและสัญลักษณความปลอดภัย และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดาน
ความปลอดภัยในยุคดิจิตัล 
  This course provides principles of safety inspection, job safety analysis ( JSA), 
task of observation for safety, KYT activities safety analysis,  Completely Check Completely 
Find Out (CCCF) safety techniques in preventive control of accident, incident, prevention of 
hazardous working condition, production process, machinery, boiler, pressure vessel, electrical 
system, metal welding, maintenance, material handling, especially type of work defined by 
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safety law, permit to work, lockout tagout safety colors and safety sign and safety technology 
in digital era. 
 
OCC64-351 การปองกันอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉิน                   2(1-3-4) 
  Fire Prevention and Emergency  
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยระบบแจงเหตุ อุปกรณท่ีใชในการดับเพลิง การดับเพลิงข้ันตน ความปลอดภัยตอชีวิต
ของ กลุมชนและพนักงานดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หลักการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเขียนและ
ฝกซอมแผนฉุกเฉินการอพยพกลุมชน อุบัติภัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เชน อุบัติเหตุการขนสงสารเคมีอันตราย 
สารเคมีรั่วไหล การระเบิด น้ําทวม ระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
  This course provides theory of fire, legal and standard requirement of fire 
prevention, fire alarm system, fire fighting equipment, basic fire fighting, life safety code and 
fire fighter safety, fire suppression system, emergency management, emergency plan and drill, 
evacuation, other disaster management such as hazardous material transportation, gas leak, 
explosion, and flood, incident command system 
 
OCC64-352 อาชีวเวชศาสตร             2(2-0-4) 
   Occupational medicine  
   รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางดานอาชีวเวชศาสตร หลักการวินิจฉัยโรค การซัก
ประวัติ กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม การเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แนวทางการ
สอบสวนโรค  หลักการการประเมินการสูญเสีย 
   This course provides principles of occupational medicine, disease diagnosis, 
history taking, occupational and environmental disease groups, , surveillance.principle of 
assessment. 
 
 
 
 
OCC64-353 บริการอาชีวอนามัย            2(1-3-4) 
  Occupational Health Services       
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการนําหลักการทางสาธารณสุขมาประยุกตใชในงานอาชีวอนามัย  
กฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริการอาชีวอนามัย หลักการ โครงสรางของการจัดบริการอา
ชีวอนามัย  ระบบประกันสุขภาพ  บทบาทและหนาท่ีขององคกรของรัฐบาล หนวยงานเอกชน องคการสากลท่ี
เก่ียวของกับอาชีวอนามัย การจัดบริการอาชีวอนามัยกลุมผูใชแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานนอก
ระบบ การปฐมพยาบาล การตรวจคัดกรองโรค การตรวจสมรรถภาพของผูประกอบอาชีพ การกําหนดรายการ
ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง แนวทางและกิจกรรมการจัดบริการอาชีวอนามัย 
  This course provides applying public health principles to occupational health, 
Laws and regulations related to occupational health services, Principles and structure of 
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occupational health service management, Health insurance system, Roles and duties of 
government organizations, private agencies, and international organizations related to 
occupational health, occupational health service provision, first aid, disease screening, 
occupational competency checkup, health checklist assignment based on risk factors, 
Guidelines and activities for organizing occupational health services among workers in the 
workplace and informal workers. 
 
OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1             2(1-3-4)
  Industrial Hygiene Practices I 
รายวิชาบังคับกอน :    OCC64-348 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
Prerequisite :          OCC64-348 Principles of Industrial Hygiene 
 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมในการตรวจวัดและ
ประเมินสิ่งคุกคามในสภาพแวดลอมการทํางาน ดาน แสง เสียง ความรอน และความสั่นสะเทือน การกําหนด
กลยุทธในการตรวจวัด   การใชโปรแกรมเพ่ือจัดทําแผนผังการตรวจวัด ฝกการใชงานอุปกรณและเครื่องมือ 
การแปลผลขอมูลและเปรียบเทียบมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมการเขียนรายงานและเสนอแนะ
มาตรการปองกันแกไขใหสภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย  
  This course provides principles and techniques in industrial hygiene for sampling 
and monitoring light, noise, heat and vibration. The sampling strategies, using the program to 
create lay out for measurement, equipment and instrument practices, interpretation of results 
and comparison of relevant standards and laws, writting report and recommended the 
measurement for the workplace safety and health.  
 
OCC64-355 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย          2(2-0-4) 
  Management of Chemicals and Hazardous Substance 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับความรูเก่ียวกับขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี กฎหมายเก่ียวกับ
สารเคมีและวัตถุอันตราย ประเภท และของเสียอันตราย และการจําแนกสารเคมีอันตรายสําหรับการจัดเก็บ 
มาตรการการปรับปรุงลักษณะของสถานท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายและมาตรการการปองกัน วิธีการจัดเก็บสารเคมี
และวัตถุอันตราย การรายงานความปลอดภัย การขนสงวัตถุอันตรายและการจัดการของเสียอันตราย 
  This course provides knowledge about chemical safety information, laws 
regarding chemicals and hazardous substances, types and hazardous waste and classification 
of hazardous chemicals for storage, measures to improve the characteristics of hazardous 
substance storage locations and prevention measures, storage of dangerous substances and 
chemicals safety reporting hazardous material transportation, and hazardous waste 
management 
 
OCC64-356 การควบคุมทางวิศวกรรมและการระบายอากาศ                                       3(3-0-6) 
              Engineering Control and Ventilation 
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   รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางวิศวกรรมเพ่ือควบคุมการไดรับ
สัมผัสกับสิ่งคุกคามดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ หลักการพ้ืนฐานของการระบายอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศแบบเจือจางและแบบเฉพาะท่ี เทคโนโลยีการทําความสะอาดอากาศ การตรวจทดสอบระบบ
ระบายอากาศ มาตรฐานการระบายอากาศ และคุณภาพอากาศภายในอาคาร  
   This course provides process change engineering principles to control physical, 
chemical, and biological exposures basic principles of ventilation design dilution ventilation 
and local exhaust ventilation system, air cleaning technology, ventilation measurement, 
ventilation standards, and indoor air quality. 
 
OCC64-357 หลักการบริหารและหลักเศรษฐศาสตรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(3-0-6) 

Principles of Management and Economics in Occupational Health and 
Safety     

  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารระบบสุขภาพของประเทศ การคิดอยางเปนระบบในงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กระบวนการและ
กิจกรรมทางการบริหาร การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค การวางแผน การเขียนและจัดทําโครงการ การ
จัดองคกร การชี้นํา และการควบคุม หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตนในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อุปสงค 
อุปทาน การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะหกําไรและตนทุน และการวิเคราะหและประเมินโครงการ 
  This course provides national health management system, systematic thinking 
in occupational health and safety, concepts of management in occupational health and safety, 
goal and objective designation, process and activities in management, planning, organizing, 
project preparation, leading, and controlling, principles of occupational health and safety 
economics, demand and supplies, financial plan, investment and return analysis, project 
feasibility analysis 
 
 
 
 
OCC64-358 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 2                   2(1-3-4) 
  Industrial Hygiene Practices 2 
รายวิชาบังคับกอน :    OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1 หรือเรียนควบคูกับ  
                          OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1 

Prerequisite :         OCC64-354 Industrial Hygiene Practices I or co-requisite 
                          OCC64-354 Industrial Hygiene Practices I 

 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการประเมินการรับสัมผัสสารเคมีและการกําหนดกลยุทธการเก็บ
ตัวอยางทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม การปรับเทียบความถูกตองของเครื่องมือ การเก็บตัวอยางอนุภาค
ขนาดเล็กแะอนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเขาสูระบบทางเดินหายใจได  การใชหลักการดูดซึมและดูดซับในการเก็บ
ตัวอยางกาซและไอระเหย และการเก็บตัวอยางชีวภาพ  ฝกการใชงานอุปกรณและเครื่องมือ การแปลผลขอมูล
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และเปรียบเทียบมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมการเขียนรายงานและเสนอแนะมาตรการปองกัน 
แกไขใหสภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย  
  This course provides the principles of exposure assessment and sampling 
strategies in industrial hygiene for sampling and monitoring. Calibration, sampling for inhalable 
dust, resapirable dust, absorption and adsorbtion method of gas and vapor and biological in 
the workplace. Equipment and instrument practices, interpretation of results and comparison 
of relevant standards and laws, writting report and recommended the measurement for the 
workplace safety and health. 
 
OCC64-359  การจัดการความเส่ียงดานสุขภาพ          2(2-0-4) 
  Health Risk Management 
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการและหลักการประเมินและการจัดการความเสี่ยงดาน
สุขภาพ  แนวทางการประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพท่ีสอดคลองกับกฏหมายและมาตรฐาน  
รูปแบบการประเมินความเสี่ยง การประเมินสิ่งคุกคามโดยใชหลักการทางพิษวิทยาและระบาดวิทยา 
แบบจําลองการรับสัมผัส การประเมินการสัมผัสและการตอบสนอง การอธิบายลักษณะความเสี่ยง  การจัดการ
ความเสี่ยง เศรษฐศาสตรการจัดการความเสี่ยง  โปรแกรมการปองกันสุขภาพผูปฏิบัติงาน การรับรูและการ
สื่อสารความเสี่ยงดานสุขภาพ  การตรวจสอบการประเมินและการจัดการความเสี่ยง เครื่องมือและเทคนิคใน
ประเมินตัวชี้วัดสุขภาพ  กรณีศึกษาการประยุกตใชการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและชุมชน 
  This course provides basic concepts and developments in health risk 
assessment and management  organizing for risk assessment and management in compliance 
with the law and standard risk assessment models  epidemiological and toxicological basis of 
hazard identification, exposure modelling, risk characterization,  risk management  economics 
of risk management,  worker health protection program, risk perception and communication  
auditing risk assessment and management, health performance indicators,  applications of risk 
assessment and management in industry and community. 
 
 
OCC64-360 การประเมินและการจัดการความเส่ียง          3(3-0-6) 
  Risk Assessment and Management   
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
และปริมาณ  การวิเคราะหงานและวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของในการ
ประเมินความเสี่ยง เทคนิคการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง ไดแก checklist, what if analysis, fault 
tree analysis, event tree analysis, failure mode and effects analysis, hazard and operbility study 
การใชแอพพลิเคชั่นในการประเมินการรั่วไหลของสารเคมี การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  This course provides principle of risk assessment, qualitative and quantitative 
risk assessment, legal and standard requirments of risk assessment, hazard identification and 
risk assessment techniques: checklist, what if analysis, fault tree analysis , event tree analysis, 
failure mode and effects analysis, hazard and operbility study, ISO 45001 :Hazard/risk 
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assessment, using application to assess chemicals leakage, risk evaluation, risk perception and 
communication, risk control measures and their effectiveness. 
 
OCC64-361 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ         2(2-0-4) 
   Environment and Health Impact Assessment 
   รายวิชานี้ ศึกษาเก่ียวกับหลักการ กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอสุขภาพ แนวคิดเบื้องตนและข้ันตอนในการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การศึกษาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพและชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต หลักการเบื้องตนในการกําหนดมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม การ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน เกณฑและดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
   This course provides principles, processes and methods of environmental 
impact assessment on health, basic concept and processes of EIA, HIA and EHIA (Environmental 
Impact Assessment, Health Impact Assessment, Environment and Health Impact Assessment ) 
report preparation, environmental study in aspect of physical and biological, human use value 
and quality of life value, principle of environmental measurement for preventing, solving and 
mitigating of environmental impacts, environmental monitoring of environmental impacts, 
community participation towards EIA, standards, criteria and indicators of environmental 
quality 
 
OCC64-362 การบริหารวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพ         2(2-0-4) 
   Cultural Safety and Health Management  
            รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการและแนวทางในกรอบสงเสริมการดําเนินงานดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย กรอบแนวคิดการดําเนินงานดานความปลอดภัยและสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ 
นิยามของวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพ ทฤษฎีและแนวคิดของวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพ 
และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดี ลักษณะการ
บริหารงานเพ่ือสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพ  การสรางวัฒนธรรมเชิงปองกัน กลยุทธการสราง
วัฒนธรรม และคุณลักษณะของวัฒนธรรมเชิงบวก โปรแกรมทางความปลอดภัยและสุขภาพเพ่ือสงเสริม
วัฒนธรรม การประเมินวัฒนธรรม กรณีศึกษา  
   This course provides principles and methodology in promotional framework for 
occupational safety and health convention national and global preventative safety and health 
culture definition of safety and health cultureoncept of safety culture and a theory of culture 
change characteristics of an effective safety and health culture management aspects of an 
effective safety culture creation of a prevention culture, culture-building strategy, key 
attributes of a positive safety and culture safety and health programs that support the safety 
and health Culture assessing health and safety culture cases study of safety culture change  
 
OCC64-463 การประยุกตกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม                2(1-3-4) 
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  อุตสาหกรรมและบริการ   
  Appication of Occupational Health and Safety Law in Industry and Services 
วิชาบังคับกอน : OCC64-244    กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม               
Prerequisite :  OCC64-244    Safety Occupational Health  and Environment Laws  
 

  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
การประเมินความสอดลองตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวของในงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมตางประเทศ เอกสารสารสนเทศท่ีเก่ียวของในงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิงแวดลอม 
กรณีศึกษาการประยุกตใชกฎหมายตามประเภทของอุตสาหกรรมและบริการ 
  This course provides guidelines for safety management in accordance with 
relevant Occupational Health and Safety laws. Laws related to occupational health Foreign 
safety and environment, concept of law compliance assessment, relevant law documents. 
Case studies of the application of law by industry and service 
 
OCC64-464 มาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม        2(2-0-4) 
   Occupational Health, Safety and Environmental Standard 
   รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐาน และหลักการของการมาตรฐานและมาตรฐานใน
ระดับตางๆ หลักการและขอกําหนดของมาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม การประยุกตใชและเอกสารสารสนเทศตามระบบมาตรฐานการจัดการ 
หลักการและการเตรียมพรอมสําหรับการตรวจประเมินภายใน การตรวจรับรอง และมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและมีการดําเนินการรวมดวยกันในสถานประกอบการ เชน มาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม มาตรฐานการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปลอย และลดปริมาณ
กาซเรือนกระจก มาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
และมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
   This course provides background, Concept, and Principles of Standardization 
and Level of Standards. Principles and requirements of Thai labor standard, Occupational 
Health Safety Environmental management system standards. Implementation and 
Documented information for management system standards. Concept and Preparation for 
Audit. Other related integrated management standard e.g. Quality, Social Responsibility, 
Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, Business continuity, 
Road safety standard and other National and International management standards. 
 
OCC64-465 การบูรณาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ       2(1-3-4) 
  ความตอเนื่องทางธุรกิจ 
  Comprehensive Occupational Health and Safety Management 
  and Business Continuity  
วิชาบังคับกอน:   OCC64-357 หลักการบริหารและหลักเศรษฐศาสตรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Prerequisite:    OCC64-357 Principles of Management and Economics in Occupational Health  
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      and Safety 
 
                    รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการประยุกตและบูรณาการการบริหารงานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ โปรแกรมการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การวัดผลและประเมินผลการดําเนินงาน การนําเสนอผลการดําเนินงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
เจรจาตอรอง การจัดการความขัดแยง การจัดการกระบวนการเพ่ือความปลอดภัย การจัดการผูรับเหมาและ
ระบบรักษาความปลอดภัย หลักการดําเนินงานเพ่ือความตอเนื่องทางธุรกิจ ขอกําหนดและคําจํากัดความ การ
วิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ การกําหนดกลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ  
  This course provides application and integration of occupational helath and 
safety managment in organization, change management, negociation, conclict namagement, 
process safety management, subcontractor and security management, principles and concepts 
of business continuity management, definition and specification of business continuity 
standard, analysis of impacts, strategy of business continuity managment 
 
OCC64-466  โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย           2(0-6-2)  

           Occupational Health and Safety Project  
วิชาบังคับกอน:   OCC64-412 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Prerequisite:    OCC64-412 Research Methods in Occupational Health and Safety     
                รายวิชานี้มุ งเนนการศึกษาเก่ียวกับการวิจัยประเด็นดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของในงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามความสนใจหรือความถนัดของนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา โดยผาน 
ความ เห็นชอบตามโครงการท่ีรางไวในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขและไดนําเสนอตอคณะกรรมการ
ผู ควบคุมโครงการ   

                           This course is intended to study about research in public health related to 
occupational health and safety according to proposed research proposal in Research 
Methodology in Public Health, data collection, synthesizing, interpreting, writing and 
presentation of occupational health and safety project to examination committee.  
 
4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา   17  หนวยกิต 
 OCC64-390   เตรียมสหกิจศึกษา            1(0-2-1) 
   Pre-cooperative Education 

   รายวิชานี้เปนการปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เนื้อหาประกอบดวย การจัดทําประวัติยอและใบสมัครงานเปน
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ การทํางานในองคกรแบบตาง ๆ จริยธรรมในการ
ทํางาน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดทําโครงงานและรายงาน            
สหกิจศึกษา เทคนิคการนําเสนอ การเปนผูประกอบการ และความปลอดภัยในการทํางาน   

  This course is a preparatory course before cooperative education work both 
in country and oversea. The contents consist of preparation of resume and job application 
form in English, techniques for job application and job interviews, working in various kinds of 
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organization, work ethics, social skills adjustment, personality development, life and career 
planning, project and cooperative education report, presentation technique, entrepreneurship 
and occupational safety.  
 
OCC64-491   สหกิจศึกษา 1           8(0-40-0) 
       Cooperative Education I 

เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับคะแนน S จากรายวิชา OCC64-390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผาน
รายวิชาท่ีแตละหลักสูตรกําหนด และมีสถานภาพเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย  
ผูประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร 

Conditions: For students who have received S grade from OCC64-390 Pre-cooperative 
Education and have passed the minimum requirement of the curriculum and are in the third 
year or above and have to be approved by the cooperative education advisor.   
   รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการทํางานจริงเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
เต็มเวลาในสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนเวลา 1 
ภาคเรียนสหกิจศึกษา ตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตไมนอยกวา 16 สัปดาห การจัดทําโครงการสหกิจศึกษา
ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   This course provides real work academically and/or professionally as a full time 
staff member in the approved workplace in an area related to occupational Health and safety 
for 1 trimester but not less than 16 weeks, occupational health and safety project. 
 
OCC64-492   สหกิจศึกษา 2           8(0-40-0) 
       Cooperative Education II 

เง่ือนไขรายวิชา: เปนนักศึกษาท่ีไดรับคะแนน S จากรายวิชา OCC64-390 เตรียมสหกิจศึกษา และสอบผาน
รายวิชาท่ีแตละหลักสูตรกําหนด และมีสถานภาพเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย  
ผูประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร  

Conditions: For students who have received S grade from OCC64-390 Pre-cooperative 
Education and have passed the minimum requirement of the curriculum and are in the third 
year or above and have to be approved by the cooperative education advisor.   
   รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการทํางานจริงเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
เต็มเวลาในสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนเวลา 1 
ภาคเรียนสหกิจศึกษา ตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตไมนอยกวา 16 สัปดาห การจัดทําโครงการสหกิจศึกษา
ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
   This course provides real work academically and/or professionally as a full time 
staff member in the approved workplace in an area related to occupational Health and safety 
for 1 trimester but not less than 16 weeks, occupational health and safety project. 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  8  หนวยกิต 
 เลือกจากรายวิชาท่ีมีสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณในระดับปริญญาตรี 
 
OCC64-281     การพัฒนาสมรรถนะทางสังคมและวัฒนธรรม                2(2-0-4) 
             Social and Cultural Competency Practices  
  รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม กิริยามารยาท จารีตของไทยและราช
สํานักไทย ราชาศัพท ระดับภาษา สังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะการเขาสังคมสากล รวมถึงการติดตอสื่อสารแบบ
เปนทางการ และก่ึงทางการ 
  This course provides customs, cultures, etiquettes, tradition of Thailand and 
Thai royal court, royal words, multicultural society level of language, social skill practices, 
official and semi-official communication. 
 
OCC64-282     คลังคําศัพทภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  2(2-0-4) 
             Glossary of English Terms in Occupational Health and Safety  
             รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับคําศัพทเฉพาะและการสื่อความหมายท่ีเก่ียวของกับการทํางานดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหลงขอมูลการอางอิงคําศัพทในภาษาอังกฤษจากคูมือหรือเวปไซด อักษรยอ
และตัวยอภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของ การอานทําความเขาใจคําแนะนําและรายงานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
               This course provides vocabulary terms and expressions from subject areas 
related to occupational health and safety, a reference to some health and safety glossaries 
and terminology resources in English language manuals and websites, abbreviations and 
acronyms, guides and reports comprehension. 
 
OCC64-283     ความกาวหนาในเสนทางอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   2(2-0-4) 
 Career path in Occupational Health and Safety 
 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่ีปรึกษา 
ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญดานการยศาสตร วิศวกรปองกันอัคคีภัย นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
วัตถุอันตราย ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ผูตรวจประเมินระบบ ผูประกอบการ
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับนานาชาติ การสํารวจ
ความสนใจและการวางแผนการพัฒนาอาชีพ 
 This course provides careers in occupational health and safety: consultants, 
executives, ergonomist specialists, fire engineers, industrial hygienists, hazardous chemical 
specialists, hospital health and safety professionals system auditors occupational health and 
safety entrepreneurs international careers in occupational health and safety, individual 
interested in perusing career survey and planning.  
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OCC64-284 การใชโปรแกรมสํานักงานเพ่ืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Using of Office Programs for Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการ และเทคนิคการใชโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐานและข้ันสูง 
แนวทางการประยุกตใชโปรแกรมสํานักงานในงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เทคนิคการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมสํานักงาน การใชฟงกชั่น และโปรแกรมเสริมตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  This course provides principles and techniques for basic and advanced office 
programs guidelines for applying office application in occupational health and safety increased 
efficiency of using office program techniques using the function and additional programs to 
support any work in occupational health and safety. 

   
OCC64-285 อาหารเพ่ือชีวิต 

The Power of Food for Life 
2(2-0-4) 

 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักความสมดุลของพลังงานสําหรับการลดน้ําหนักและการมีสุขภาพ
ดี โดยศึกษาคุณคาทางโภชนาการและพลังงานของอาหารโดยเฉพาะ ผัก ผลไม ธัญพืช และ พืชตระกูลถ่ัว การ
ปรุงประกอบอาหารสําหรับการลดน้ําหนักและเสริมสรางสุขภาพดี 
 This course provides the principle of energy balance for weight loss and good 
health nutrition and energy of food especially fruits, vegetables, grains, and legumes cooking 
for healthy diet. 

 
OCC64-286 การบริหารสมอง 2(2-0-4) 

 Brain Exercises  
รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการทํางานของสมองมนุษย กลไกประสาทและสุขภาพจิต  นิยาม

และหลักการการบริหารสมอง ประโยชนการบริหารสมอง กิจกรรมการบริหารสมอง โปรแกรมการบริหารสมอง 
This course provides human brain function neural mechanism to mental 

health brain exercise definition and principle  benefits of brain exercise  brain exercise activities  
novel and complex neurobics program    
 
OCC64-381    การส่ือสารภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                     2(2-0-4) 
                    English Communication in Occupational Health and Safety 
 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหัวขอการใชภาษาอังกฤษท่ีสําคัญในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การอานทําความเขาใจภาพ  แผนภูมิ เอกสาร ขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี ปายสัญลักษณ 
แบบฟอรม รายงานท่ีเก่ียวของดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอานและฟงเพ่ือความเขาใจ การ
นําเสนอดวยวาจา การอภิปราย การเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิคสและรายงาน 
  This course provides language issues in occupational health and safety 
professional figures documents, safety data sheets, safety signs, forms and reports related to 
occupational health and safety, reading and listening comprehension, oral presentation and 
discussion  on occupational health and safety related topics, email writing and report. 
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OCC64-382    กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน                                                      2(0-4-2) 
             Sustianable Development Activities  
 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี และรูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร กลยุทธ
การมีสวนรวมกับชุมชน จริยธรรมทางธุรกิจ กรอบการรายงานสากลและการสรางองคกรยั่งยืน เปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ กรณีศึกษาและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 This course provides corporative social responsibility theory and model critical 
element of corporative social responsibility initiative social engagement strategies corporate 
ethics global sustainability and reporting initiative millennium development goal case studies 
and field trips issues on corporative social responsibility. 
 
OCC64-383 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(2-0-4) 
 Digital Technology in Occupational Health and Safety  

รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 
การจัดการความปลอดภัยสมัยใหม ความเสี่ยงในการใชงานทางอินเตอรเน็ต กฎหมายดิจิทัลท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน การทํางานของอินเตอรเน็ตทุกสิ่ง 
ปญญาประดิษฐหรือเอไอและการประยุกตในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชั่นในพัฒนางาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

This course provides principles of digital technology management disruptive 
technology modern safety technology management risks and risk management of internet and 
social media daily life-related digital laws and social media responsibilities IInternet of Things 
(IoT) Artificial Intelligence (AI)  digital tools/application for improve Occupational Health and 
Safety Management 

 
OCC64-384 จิตวิทยาการรูคิดและพฤติกรรม 

Cogitive and Behavioral Psychology 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการรูคิดทางจิตวิทยาของมนุษย การรับรู การใสใจ การ
จดจํา การเรียนรู การแสดงอารมณ การแกปญหาและการใชเหตุผล การบงชี้และลักษณะปญหาทางพฤติกรรม 
แนวคิดจิตบําบัดความคิดและพฤติกรรม วิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

This course provides human cognitive psychological process, perception, 
attention, memory, learning, emotional expressing, problem solving and reasoning, identifying 
of undesirable behaviors, concept of cognitive behavioral therapy, methods in behavioral 
changes 

 
OCC64-385 การวางแผนทางการเงิน 2(2-0-4) 

 Financial Planning  
รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับนิยาม วัตถุประสงค ขอบเขต ความสําคัญของการวางแผนทาง

การเงิน  อัตราสวนทางการเงิน ข้ันตอนการวางแผนการเงิน การจดบันทึกรายรับ-รายจาย การตั้งเปาหมายใน
การใชจายเงิน การแปลงรายไดใหเปนทรัพยสินทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน   
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This course provides definition , objectives, and scope of financial planing  
benefits of financial planing financial ratio financial planning process revenue and expense 
accounts   personal financial goals financial asset and investment decisions 

 
OCC64-386 ความปลอดภัยทางถนนและการปองกันอุบัติเหตุทางถนน 2(2-0-4) 
 Road Safety and Crash Prevention  

รายวิชานี้ ศึกษาเก่ียวกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนระดับโลกและระดับชาติ 
สถานการณความปลอดภัยทางถนนของโลกและของประเทศ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การ
วิเคราะหและสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน เทคโนโลยีความปลอดภัยทางถนน การขับข่ีปลอดภัย การจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ กรณีศึกษา 

This course provides global and National road safety policy, global and 
national situation of road safety, causes of road crashes, crash analysis and investigation, road 
safety and crash prevention techonology, defensive driving, fleet road safety management, 
related standards and law, case studies 

 
OCC64-481 การจําลองสหกิจศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Cooperative education simulation in occupational 

health and safety 
 

 รายวิชานี้ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานของการฝกวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพทางดานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานประกอบการในการฝกวิชาชีพ การปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การจัดทํารายงานปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา กรณีศึกษา  

  This course provides basic Knowledge of professional practice, Professional 
ethics in occupational health and safety, oranisations, occupational health and safety in an 
organisation, occupational health and safety project, co-opperative education report, case 
studies. 

 
IMI62-101-123  ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ                    4(4-0-8) 
    AI and Data Analytics for Health  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล; คําสําคัญเก่ียวกับปญญาประดิษฐ; 
วิธีการเรียนรูของเครื่อง; การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ; กระบวนการใน
การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ; กรณีการนําปญญาประดิษฐและการ
วิเคราะหขอมูลไปใชในการคาดการณอนาคตเพ่ือสุขภาพ 

Introduction to AI (Artificial Intelligent) and data analytics; AI Terms; Machine learning 
methods; Application of AI and data analytics for health; The process of applying AI and data 
analytics for health; The case of using AI and data analytics in predicting the future for health. 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
(เรียงลําดับจากเอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),สถาบัน,ปที่สําเร็จ

การศึกษา) 

ผลงานทางวชิาการ  
5 ป ยอนหลัง 

1. ผูชวยศาสตราจารย 
 

นางจิตตาภรณ มงคลแกนทราย วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย), 
ม.มหิดล, 2553 
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ), ม.ธรรมศาสตร, 2550 
 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ป 
ยอนหลังผานตามเกณฑ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค )  

2. อาจารย ดร. 
 
 

นางจันจิรา  มหาบุญ Ph.D. (Aviation), University of New South Wales, 2557 
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย),  
ม.เกษตรศาสตร, 2547 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอก 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ม.มหิดล, 2542 

 

3. ผูชวยศาสตราจารย 
 

นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอาดัม ส.ม.(การจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม),  
ม.สุโขทัยธรรมาธริาช, 2550 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),  
ม.วลัยลักษณ, 2545  

 

4. อาจารย 
 

นางมุจลินท  อนิทรเหมอืน วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย), ม.เกษตรศาสตร, 2551 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 
ม.วลัยลักษณ, 2545 

 

5. ผูชวยศาสตราจารย 
 

นางสาวศิริพร  ดานคชาธาร วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)ม.เกษตรศาสตร, 2557 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 
ม.ธรรมศาสตร, 2552 

 

 

หมายเหตุ   1) อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชา
ดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดย
เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of education) เดียวกันตาม ISCED 2013 

 2) อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 
ป ยอนหลัง  

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 4.1.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน 
          4.1.2 มีองคความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของดานอาชีวอนามัยท่ีเพียงพอตอการนําไปประยุกตใช ไดอยาง
เหมาะสม  
           4.1.3 มีความสามารถดานเทคโนโลยี การสืบคนและสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
           4.1.4 มีความคิดริเริ่ม ทํางานเปนทีมได ปรับตัวไดเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณท่ี กําลัง
เผชิญหนา 
           4.1.5 สามารถในการวิเคราะห วางแผนและหาแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม
กับปญหานั้น ๆ  
          4.1.6 สามารถเรียนรูและพัฒนาองคความเพ่ิมเติมท่ีทันสมัยไดดวยตนเอง 
          4.1.7 มีทักษะการทํางานในบทบาทเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการจริง  
          4.1.8 มีการบูรณาการองคความรูประยุกตใชในการทํางานไดเหมาะสม 
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 4.1.9 เสนอแนะแนวทางการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการทํางาน
เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4.2 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 ชัน้ปท่ี 4  ไมนอยกวา 32 สัปดาห โดยนักศึกษาไปฝกประสบการณทํางาน 

ในสถานประกอบการเปนเสมือนพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา ของสถานประกอบการนั้น ๆ 
     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลารวม 8 เดือน ในภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 ของปการศึกษาท่ี 4 

การฝกสหกิจ กําหนดสง 
1. แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางปฏิบัติงาน สัปดาหท่ี 1 หลังเริ่มปฏิบัติงาน 
2. แบบแจงรายละเอียดตําแหนงงานและพนักงานท่ีปรึกษา 
3. แบบแจงแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4. แบบแจงโครงรางรายงานทางวิชาการ 

สัปดาหท่ี 3 หลังเริ่มปฏิบัติงาน 

5. สงรายงานทางวิชาการใหพนักงานท่ีปรึกษาแกไข อยาง
นอย 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 สัปดาหท่ี 15 หลังเริ่มปฏิบัติงาน 
ครั้งท่ี 2 สัปดาหท่ี 31 หลังเริ่มปฏิบัติงาน 

6. นําเสนอผลการปฏิบัติงานตอสถานประกอบการ สัปดาหท่ี 32 (สัปดาหสุดทายของการ
ปฏิบัติงาน) 

7. นําเสนอผลการปฏิบัติงานตอหลักสูตร ตามกําหนดของหลักสูตร 
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย      
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

     รายวิชาโครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยให
นักศึกษาศึกษาวิจัยประเด็นดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามความสนใจ
หรือความถนัดของนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา โดยผานความเห็นชอบตามโครงการท่ีรางไวในวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางการสาธารณสุข และไดนําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมโครงการ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

    5.1.1 นักศึกษาเลือกประเด็นหรือเรื่องท่ีสนใจเพ่ือทําโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พรอมติดตออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

    5.1.2 สืบคนขอมูล เพ่ือพัฒนาโครงรางวิจัยท่ีไดรางไวในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สาธารณสุข 

    5.1.3 นักศึกษายื่นแบบเสนอโครงการ เพ่ือใหผูประสานงานและคณาจารยในหลักสูตร กําหนด
อาจารยท่ีปรึกษารวมและคณะกรรมการสอบโครงราง 

    5.1.4 นําเสนอโครงรางฯ ตอคณาจารยในหลักสูตร 
    5.1.5 ดําเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (หากเก่ียวของ) 
    5.1.6 ดําเนินการวิจัย 
    5.1.7 วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการวิจัย 
    5.1.8 นําเสนอผลการศึกษาตอคณาจารยในหลักสูตร 
    5.1.9 ปรับแก และสงรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณตออาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูประสานงาน

รายวิชาโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพรอมแผนบันทึกขอมูล 
     5.1.10 เผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ และ/หรือ นําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (หากมี) 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูดังแสดงในแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
5.3 ชวงเวลา 
 นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีผานรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม
นอยกวา 8 หนวยกิต 
5.4 จํานวนหนวยกิต 
 2 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
      5.5.1 กําหนดผูประสานงานรายวิชา และอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  

     5.5.2 ผูประสานงานรายวิชาเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ ของรายวิชา พรอมจัดทําคูมือ
รายวิชา 

     5.5.3 ผูประสานงานรายวิชาชี้แจงรายละเอียดรายวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 
     5.5.4 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมหรือการพัฒนาโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียน

รายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ 
     5.5.5 ผูประสานงานแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารวม 
     5.5.6 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาในการพัฒนาโครงราง ไดแก

หัวขอวิจัย ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย รายละเอียดวัสดุอุปกรณท่ีตองใช และประสานงานกับศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดเตรียมอุปกรณดังกลาว  

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
      5.6.1 มีคณาจารยในหลักสูตรเปนผูประเมินโครงรางโครงการฯ ไมต่ํากวา 3 คน ทําหนาท่ีประเมิน
โครงรางโครงการฯ พรอมใหขอเสนอแนะตางๆ ท่ีจะทําใหไดผลงานการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับ
ระยะเวลาของการวิจัย 

     5.6.2 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัย นักศึกษาตองจัดเตรียมรายงานผลการวิจัยและนําเสนอตอ
คณาจารยในหลักสูตร  

     5.6.3 เม่ือดําเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะของคณาจารยในหลักสูตร นักศึกษาตองปรับแก
และนําเสนอรายงานแกอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของ
รายงานการวิจัย 

     5.6.4 การประเมินผลเปนระดบัคะแนนตวัอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D, F โดยนักศึกษาจะผาน
รายวิชานี้ เม่ือมีคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 50 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณลักษณะพิเศษ 
ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
การบริหารจัดการ
ดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยโดย
การคิดเชิงระบบใน
การแกปญหาอยางมี
จรรยาบรรณ 

หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการ
บริหารจัดการโดยการคิดเชิงระบบในการแกปญหาอยางมีจรรยาบรรณ โดยเริ่มตนการในรายวิชาการ
คิดเชิงระบบและนําไปประยุกตใชในทุกรายวิชาของหลักสูตร  การบรรยาย การมอบหมายงาน การ
เรียนรูเชิงรุกโดยนักศึกษาเปนศูนยกลางในหลายรูปแบบ หลักสูตรเนนการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
การศึกษาดูงานในสถานการณจริงท้ังในรายวิชาและการฝกสหกิจศึกษา  

ภาวะความเปนผูนํา 
และมีทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง  

หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดภาวะความเปน
ผูนํา บุคลิกภาพดี จิตสาธารณะ ตรงตอเวลา และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ในทุกรายวิชาการเปน
แบบอยางท่ีดีของคณาจารย  การบรรยาย การมอบหมายงาน การเรียนรูเชิงรุกโดยนักศึกษาเปน
ศูนยกลางในหลายรูปแบบ หลักสูตรเนนการฝกปฏิบัติของนักศึกษา นักศึกษาจะตองดําเนินการทุก
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรดวยตนเอง โดยอาจารยมีหนาท่ีใหคําปรึกษา   

ทักษะการสื่อสารโดย
สรางการมีสวนรวม
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูประกอบ
อาชีพใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการ
ทํางานเปนทีมและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง โดยการมอบหมายงานในทุกรายวิชาของหลักสูตร
เนนทักษะสื่อสาร ผานการบรรยาย การมอบหมายงาน การเรียนรูเชิงรุกโดยนักศึกษาเปนศูนยกลาง
ในหลายรูปแบบ และการฝกปฏิบัติของนักศึกษาในสถานการณจริงท้ังในรายวิชาและการฝกสหกิจ
ศึกษา 

ทักษะการทํางานเปน
ทีมและการปรับตัวตอ
การเปลีย่นแปลง 

หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางาน
เปนทีมและการปรับตัวตอการเปลีย่นแปลง นําไปประยุกตใชในทุกรายวิชาของหลักสูตร  การบรรยาย 
การมอบหมายงาน การเรียนรูเชิงรุกโดยนักศึกษาเปนศูนยกลางในหลายรูปแบบ หลักสูตรเนนการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษาในสถานการณจริงท้ังในรายวิชาและการฝกสหกิจศึกษา 

 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ดาน มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรู 
กลยุทธการสอน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
เปนคนท่ีสมบูรณท้ัง
รางกายและจิตใจ มี
คุณธรรม ความกลา

 1) มีความเขาใจในความ
เปนมนุษยท้ังของตนเอง
และผูอ่ืน 
 2) มีความรับผิดชอบ มี
วินัย ซ่ือสัตย ตรงเวลา 

1) พฤตกิรรมการเขาเรียน 
และการสงรายงานตาม
ขอบเขตของงานและการ
ตรงตอเวลา 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุมยอย 
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ดาน มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรู 

กลยุทธการสอน 

หาญทางจริยธรรม 
และเปนพลเมืองท่ีดี 
 

 3) มีสํานึกสาธารณะ และ
มีความเปนพลเมืองท่ีดี 
 

2) การมีสวนรวมในชั้น
เรียนและกิจกรรม 
3) การโตตอบถกเถียง
และการมีสวนรวมในการ
อภิปราย 
4) การนําเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงาน
สรางสรรครวมกันของ
นักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีสวน
รวมในการเรียนรูและการ
ทํางาน 
7) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมและการ
สะทอนคิด (Reflection) 
ผานการบันทึกการเรียนรู 
(Journal Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเขา
เรียนความรับผิดชอบท้ัง
งานเดีย่วและงานกลุม 

5) การเรียนรูผาน
โครงงาน 
6) กิจกรรมกลุม (Group 
Process) 
7) การจัดการความรู 
(Knowledge 
Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรูผานการ
ทํางานกลุมโดยใช 
Project-based 
Learning 
11) ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา 
12) การเขาเรียน การตรง
ตอเวลาในการสงงาน 

2. ความรู  
มีความรอบรูใน
ศาสตรตาง ๆ เพ่ือ
การดําเนินชีวิตใน
สังคม 
 

1) มีความรูในศาสตรของ
รายวิชา  
2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร
ตาง ๆ เขากับการดําเนิน
ชีวิต  
3) แสวงหาความรูตลอด
ชีวิต 
 

1) การสอบปรนัยและ
อัตนัย 
2) การประเมินผลรายงาน
กลุมและรายงานยอย 
3) การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การ
สอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงาน
และการสรางสรรคผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการ
เรียนรู และการมีสวนรวม
ในการเรียนรูแบบกลุ ม
ยอย 
7) การนําเสนองาน 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุมยอย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะ
แขนงตาง ๆ  
7) การใชสื่อประกอบการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย 
8) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุม 
10) การทํางานในชั้นเรียน 
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ดาน มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรู 

กลยุทธการสอน 

8) การมีสวนรวมในชั้น
เรียน และกิจกรรม 
9) การโตตอบ ถกเถียง
และการมีสวนรวมในการ
อภิปราย 

3. ทักษะทาง
ปญญา 
สามารถคิดอยาง
เปนระบบ มี
วิจารณญาณ และมี
เหตุผล 
 

1) สามารถคนหา
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ 
และประเมินขอมูลจาก
หลักฐานได 
 2) สามารถคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบแบบองค
รวม มีเหตุผล ความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ 
 3) ประยุกตใชขอมูลเพ่ือ
พัฒนาองคความรูใหม 
 

1) การสอบแบบปรนัย
และอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงาน
กลุมและรายงานยอย 
3) การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
4) การประเมินผลงาน
และสรางสรรคผลงาน 
5 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการเรียนรู และ
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ในก าร
เรียนรูแบบกลุมยอย 
6) การนําเสนองาน 
(Presentation) 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุมยอย 
4) กิจกรรมกลุม (Group 
Process) 
5) วเิคราะหกรณีศึกษา 
(Case Study) 
6) การเรียนรูผานการ
ทํางานกลุมโดยใช Project-
Based Learning ในการ
สรางสรรคงานศิลปะ
รวมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
นําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิต
และดํารงตนอยูใน
สังคมไดอยาง
เหมาะสม 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
และรูบทบาทของตนเองในกลุม
ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
 2) ทํางานกลุมอยางเต็ม
ความสามารถเพ่ือผลงานท่ีมี
คุณภาพ  
3) วางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

1) การโตตอบถกเ ถียง
และการมีสวนรวมในการ
อภิปราย 
2 )  ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น
กิจกรรมกลุม 

1) อภิปรายกลุม 
2) ทํารายงานกลุม 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สามารถสื่อสาร  ใช
สถิติ/คณิตศาสตร

1) สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเลือกใชรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
 2) สามารถเลือก
ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ

1) ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Evaluation) 
2) ประเมินจากการสังเกต
ในการนําเสนองาน 

1) เรียนรูดวยตนเอง 
(Self-directed 
Learning) โดยกําหนด
แหลงคนควาในสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) นําเสนอผลงานผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ดาน มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรู 

กลยุทธการสอน 

เพ่ือทําความเขาใจ
ขอมูล และใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศได 
 

อยางเหมาะสมใน
ชีวิตประจําวัน 
 3) มีทักษะพ้ืนฐานและ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสาร การนําเสนอ 
การสืบคนขอมูล เพ่ือการ
แสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่องอยางรูเทาทัน 

3) ประเมินความสามารถ
จากการใชสื่อในการ
นําเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/
ชิ้นงาน 

3) การเรียนรูผานการ
ทํางานกลุมโดยใช 
Project-Based 
Learning ในการ
สรางสรรคงานศิลปะ
รวมกัน 
4) การมอบหมายการทํา
รายงานกลุม และรายงาน
เดี่ยว 
5) การแนะนําแหลงขอมูล
เบื้องตน 
6) การสอนใน
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
      1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
     1) มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา  

2) เคารพกฎระเบียบของสังคม และมีสํานึกสาธารณะ  
3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

       1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
     1) สอดแทรกการใหคุณคาทางคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ในการเรียน ผานการ
บรรยาย ยกตัวอยางกรณี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     2) กําหนดใหมีแนวปฏิบัติในการเขาเรียนและการสงงานท่ีมอบหมายตาง ๆ ท้ังงาน
รายบุคคลและงานกลุม   
     3) สอดแทรกการเรียน 
      1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
     1) ประเมินจากการเขาเรียนตรงเวลาของนักศึกษาและการสงงานท่ีมอบหมายตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัย และขอบังคับตาง ๆ 
    2) ประเมินพฤติกรรมการเรียน กระบวนการทํางาน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย
และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
    3) ประเมินจากเนื้อหางานท่ีไดรับมอบหมายทางจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2. ความรู 
      2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
    1) มีความรูในศาสตรตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูของรายวิชาในหลักสูตรท่ีอยางถูกตอง 

71 
 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

    2) มีความรูเทาทันตอเหตุการณท่ีเก่ียวของตามศาสตร 
    3) มีความรูปฏิบัติเพ่ือไปประยุกตใชในการแกปญหาทางวิชาชีพ 
      2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู   
    1)  การบรรยาย อภปิรายกลุม ทํางานในชั้นเรียน 
    2)  จัดกระบวนการเรียนการสอนหลายรูปแบบ การเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการ 
Active Learning ในแตละรายวิชาในรูปแบบตาง ๆ  เชน Case-Based Learning, Problem-Based Learning, 
Project-Based Learning เปนตน 
    3)  การฝกปฏิบัติจริงในสถานการณจําลองในชั้นเรียน สถานประกอบการ และชุมชน 
    4)  การใชสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
    5)  เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
    6)  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
    7)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    8) การศึกษาดวยตนเอง 
 
      2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
    1) การสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทดสอบยอย 
    2) รายงานการกลุมและรายงานบุคคล 
    3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
    4) ประเมินกระบวนการเรียนรู  
    5) การนําเสนองาน 
    6) การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 3. ทักษะทางปญญา 
      3.1 ผลการเรียนรูทักษะทางปญญา 
 1) สามารถสืบคน คิดวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของขอมูล 
 2) สามารถวางแผนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
 3) สามารถแกไขปญหาในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 
      3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนหลายรูปแบบ การเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการ 
Active Learning ในแตละรายวิชาในรูปแบบตาง ๆ  เชน Case-Based Learning, Problem-Based Learning, 
Project-Based Learning เปนตน 
    2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืน ๆ 
    3)  การฝกปฏิบัติงานจริง 
    4)  การทํากรณีศึกษา กิจกรรมกลุม 
    5)  การเรียนรูจากสถานการณจริงภาคสนาม 
    6)  การเรียนรูแบบมีสวนรวม การอภิปรายกลุม การแลกเปลีย่นประสบการณ 
    7)  การเรียนรูแบบแสดงบทบาทสมมุตติ 
    8)  การจัดสัมมนา  
    9)  การศึกษาดวยตนเอง การอานเอกสารบทความ 
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    10)  การมอบหมายงานท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะห 
    11)  การนําเสนองาน 
    12) การสะทอนคิดเหตุการณ  
 3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    1)  ความพรอมในการเรียนรู 
    2)  ประเมินกระบวนการเรียนรู 
    3)  การวัดพัฒนาการการเรียนรู โดยการประเมินเปรียบเทียบกอนและหลังการเรียน  
    4)  รายงานการกลุมและรายงานบุคคล 
    5)  การสอบปากเปลา 
    6)  การสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทดสอบยอย 
    7)  การมีสวนรวมในชั้นเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
    8)  การนําเสนองาน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม 
 2) มีมนุษยสัมพันธ สัมมาคารวะ และกาลเทศะ 
 3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ   
      4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบในบทบาทของตน 
    1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการจัดกิจกรรมกลุมในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน 
กิจกรรมรวมกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน ชุมชุม ซ่ึงนักศึกษาสามารถหมุนเวียนบทบาทในการทํางานกลุมท้ังในฐานะ
ผูนําและผูตาม  
    2) สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูทักษะในการประสานงานตามบริบทของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
รวมกับเพ่ือนรวมงานตาง ๆ เชน กลุมสหสาขาวิชาชีพ และเครือขายท่ีเก่ียวของ 
    3) สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาไดมีการพบปะพูดคุย และใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอนและงานตาง ๆ 
   4) การทํารายงานกลุม 
     4.3 ยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ในบทบาทของตน 
    1) ประเมินจากกระบวนการกลุม  
    2) การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
    3) การมีสวนรวมในการอภิปราย 
    4) ความสําเร็จของงานกลุมไดรับมอบหมาย 
    5) พฤติกรรมการเรียนและการทํางานกลุม 
  
 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  
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2) สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ  
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และเลือกใช

รูปแบบของการนําเสนออยางเหมาะสม 
      5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มอบหมายงานใหนักศึกษามีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนน
ภาษาอังกฤษ 
    2) จัดใหมีเนื้อหาการสอนและการศึกษาดวยตนเองท่ีเนนใหมีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยใชสถิติ 
    3) จัดกระบวนการเรียนใหนักศึกษามีการรวบรวม วิเคราะห และการเผยแพรขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
    4) กําหนดใหมีการนําเสนองานในชั้นเรียน/การนําเสนอในชุมชน  
      5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินจากการสอบขอเขียนและการปฏิบัติ  
    2) ประเมินทักษะการใชสารสนเทศ เชน การเขาถึงแหลงขอมูล การเลือกแหลงสารสนเทศท่ี
มีความนาเชื่อถือ การคํานวณ การวิเคราะหขอมูลในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 
    3) ประเมินจากการนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 
    4) ประเมินจากความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมายและความถูกตองทางวิชาการ 

6. ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  1) สามารถประเมินและใหคําแนะนําการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค  
 2) สามารถสํารวจ วางแผน ดําเนินงาน และประเมินผลเพ่ือพัฒนางานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 3) สามารถบูรณาการศาสตรดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมเชิง
ปองกันอยางเปนองครวม  
      6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  1) จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนน Active Learning ใหนักศึกษาวางแผน รวบรวม
ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห การอภิปรายกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหาท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพสาธารณสุขในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  2) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานการณจําลองในชั้นเรียน  
และการฝกปฏิบัติกับประสบการณจริงในสถานประกอบการ และชุมชน 
      6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
   1) การสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทดสอบยอย 
   2) รายงานการกลุมและรายงานบุคคล 
   3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
   4) ประเมินกระบวนการเรียนรู  
   5) การนําเสนองาน การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 

(PLOs) 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 

[ใหระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ดวยรูปแบบตาง ๆ] 

1.อธิบายหลักการและทฤษฏีท่ี
เก่ียวของทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ขอสอบปรนัย อัตนัย การทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน เจตคติ
(กระบวนการเรียนรู) การสอบ
ปฏิบัติ การนําเสนอ รายงาน งานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

บรรยาย ปฏิบัติการ การใช
โครงการเปนฐาน กรณีศึกษา การ
เรียนรูในสถานประกอบการจริง 

2.ประเมินและจัดการควบคุม
สภาพแวดลอมในการทํางาน
โดยใชหลักการทางสุขศาสตร
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับ
กฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวของ 

ขอสอบปรนัย อัตนัย กระบวนการ
กลุม การสอบปากเปลา สอบ
ปฏิบัติการ รายงาน นําเสนอ 

บรรยาย ปฏิบัติการ การใช
โครงการเปนฐาน กรณีศึกษา การ
เรียนรูในสถานประกอบการจริง 

3.ประเมินความสอดคลองของ
กฎหมาย มาตรฐาน ขอบังคับ
ระดับชาติและนานาชาติ  
ท่ีเก่ียวของกับงาน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดลอมไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของสถาน
ประกอบการ 

ขอสอบปรนัย อัตนัย การทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน เจตคติ
(กระบวนการเรียนรู) การสอบ
ปฏิบัติ การนําเสนอ รายงาน งานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

บรรยาย ปฏิบัติการ การใช
โครงการเปนฐาน กรณีศึกษา การ
เรียนรูในสถานประกอบการจริง 

4.จัดบริการดานการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคและการ
บาดเจ็บจากการทํางาน 

ขอสอบปรนัย อัตนัย การทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน เจตคติ
(กระบวนการเรียนรู) การสอบ
ปฏิบัติ การนําเสนอ รายงาน งานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

บรรยาย ปฏิบัติการ การเรียนรูโดย
ใชทีมเปนฐาน กรณีศึกษา การ
เรียนการสอนแบบใชปญหาเปน
หลัก การเรียนรูแบบใชชุมชนและ
สถานประกอบการเปนฐาน การ
จําลองสถานการณ 

5.ประเมินและจัดการควบคุม
ความเสี่ยงดานสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

ขอสอบปรนัย อัตนัย กระบวนการ
กลุม การสอบปากเปลา สอบ
ปฏิบัติการ รายงาน นําเสนอ 

บรรยาย ปฏิบัติการ การใช
โครงการเปนฐาน กรณีศึกษา การ
เรียนรูในสถานประกอบการจริง 

6.สรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยโดย สื่อสาร จูงใจ
และใหคําแนะนําแกผูบริหาร
และผูประกอบอาชีพ 

การนําเสนอ เพ่ือนประเมินเพ่ือน
การนําเสนอ การเขียนรายงาน  

การเปนแบบอยางท่ีดี บรรยาย 
ปฏิบัติการ การเรียนรูโดยใชทีม
เปนฐาน กรณศึกษา การเรียนการ
สอนแบบใชปญหาเปนหลัก การ
เรียนรูแบบใชชุมชนและสถาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
(PLOs) 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู กลยุทธการสอน 
[ใหระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ดวยรูปแบบตาง ๆ] 
ประกอบการเปนฐาน การจําลอง
สถานการณ 

7.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการดาน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดลอม 

ขอสอบปรนัย อัตนัย การทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน เจตคติ
(กระบวนการเรียนรู )  การสอบ
ปฏิบัติ การนําเสนอ รายงาน งานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

บรรยาย ปฏิบัติการ การเรียนรูโดย
ใชทีมเปนฐาน กรณศึกษา การ
เรียนการสอนแบบใชปญหาเปน
หลัก การเรียนรูแบบใชชุมชนและ
สถานประกอบการเปนฐาน 

8. มีภาวะผูนํา คุณธรรม
จริยธรรมและทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

การนําเสนอ เพ่ือนประเมินเพ่ือน
การนําเสนอ การเขียนรายงาน 
การมอบหมายงาน 

การเปนแบบอยางท่ีดี บรรยาย 
ปฏิบัติการ การเรียนรูโดยใชทีม
เปนฐาน กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนแบบใชปญหาเปนหลัก การ
เรียนรูแบบใชชุมชนและสถาน
ประกอบการเปนฐาน การจําลอง
สถานการณ 

9.มีทักษะการเรียนรูไดดวย
ตนเอง จิตสาธารณะ และ
ปรับตัวเทาทันตอสังคมแหง
การเปลี่ยนแปลง 

การนําเสนอ เพ่ือนประเมินเพ่ือน
การนําเสนอ การเขียนรายงาน 
การมอบหมายงาน 

การเปนแบบอยางท่ีดี บรรยาย 
ปฏิบัติการ การเรียนรูโดยใชทีม
เปนฐาน กรณีศึกษา การเรียนการ
สอนแบบใชปญหาเปนหลัก การ
เรียนรูแบบใชชุมชนและสถาน
ประกอบการเปนฐาน การจําลอง
สถานการณ 
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ความสอดคลองระหวางการพัฒนาผลการเรียนรู (TQF) และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (PLOs) เพ่ือกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตตามระดับช้ันการเรียนรู 
(Bloom’s Taxonomy) 

 
PLOs Outcome statment Specific Generic Taxonomy TQF (6 Domain) 

1 อธิบายหลักการและทฤษฏีทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
ศาสตรท่ีเก่ียวของ 

x  Cognitive Domain 
(Understanding) 

2 

2 ประเมินและจัดการควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานโดยใชหลักการทาง
สุขศาสตรอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

x   
Cognitive Domain 
(Evaluation) 

5 

3 ประเมินความสอดคลองของกฎหมาย มาตรฐาน ขอบังคับระดับชาต ิ
และนานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมไดอยางสอดคลองกับบริบทของสถานประกอบการ 
 

x   
Cognitive Domain 
(Evaluation) 

5 

4 จัดบริการดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน 
 

x   
Cognitive Domain 
(Evaluation) 

3 

5 ประเมินและจัดการควบคุมความเสี่ยงดานสุขภาพ ความปลอดภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน 

x  Cognitive Domain 
(Evaluation) 

3 

6 สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยโดย สื่อสาร จูงใจและใหคําแนะนําแก
ผูบริหารและผูประกอบอาชีพ 
 

x  Cognitive Domain 
(Creating) 

3 

7 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย ความ 
ปลอดภัยและสภาพแวดลอม 

 x Cognitive Domain 
(Creating) 

3 
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PLOs Outcome statment Specific Generic Taxonomy TQF (6 Domain) 
8 มีภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรมและทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
 x Affective Domain 

(Valuing) 
1 

9 มีทักษะการเรียนรูไดดวยตนเอง จิตสาธารณะ และปรับตัวเทาทันตอสังคม
แหงการเปลี่ยนแปลง 

 x Psychomotor Domain 
 (Adaptation) 

4 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลขการ
สื่อสาร การรูสารสนเทศและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1  3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1. วิชาภาษา 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย                
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ                
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด                
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน                
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา                
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารเชิงวิชาการ                
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพือ่การนาํเสนอ                
2. วิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก                
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวธิีคิดแบบวพิากษ                

3. วิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวธิีวิจยั                
GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน                
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ                
4. วิชาสหศาสตร 
GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ                
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1                
GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2                
GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย                
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร การรู
สารสนเทศและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอง
พัฒนา 

6. ทักษะวิชาชีพ 

PLO8 (Va) PLO1 
(Un) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 (Ev) PLO6 (Cr) PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

PLO7 (Cr) PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ           
1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาตร           

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน           
CHM61-106 เคมีพื้นฐาน           
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย           
CHM61-111 เคมีอินทรียพื้นฐาน           
BIO61-101 หลักชวีวิทยา 1           
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1           
OCC64-204 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข           
PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1           
PHY61-106 ฟสิกสทั่วไป           

1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร           
MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน           
MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุขศาสตร           

1.3 กลุมพ้ืนฐานสาธารณสุข            
OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนษุย            

OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข           

2) กลุมวิชาชีพสาธารณสขุ           
CPH64-101 การสาธารณสุขชุมชนพื้นฐาน           
OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน           

ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพื้นฐาน           
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร การรู
สารสนเทศและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอง
พัฒนา 

6. ทักษะวิชาชีพ 

PLO8 (Va) PLO1 
(Un) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 (Ev) PLO6 (Cr) PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

PLO7 (Cr) PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

CHP64-206 โภชนาการเพื่อสุขภาพ           
ENH64-214 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข           

ENH64-212 ชีวสถิติ           

ENH64-311 ระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค           

CPH64-207 การปฐมพยาบาลและบาํบดัโรคเบื้องตน           
OCC64-412 ระเบียบวธิีวิจยัในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภัย           

OCC64-413 บูรณาการงานบริการดานอาชีวอนามัยเพือ่เสริมสราง
ชุมชนสุขภาพดี 

          

3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา           
OCC64-241 บุคลิกภาพและการส่ือสารอยางมืออาชีพ           
OCC64-242 จิตวิทยาและการสรางภาวะผูนําดานอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั 

          

OCC64-243 วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย   

          

OCC64-244 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและบริการ           

OCC64-245 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม           

OCC64-246 หลักความปลอดภัยในการทํางาน           

OCC64-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม           
OCC64-348 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม           

OCC64-349 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน           

OCC64-350 เทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรม           

OCC64-351 การปองกันอัคคีภยัและภาวะฉกุเฉิน           

OCC64-352 อาชีวเวชศาสตร           
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร การรู
สารสนเทศและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอง
พัฒนา 

6. ทักษะวิชาชีพ 

PLO8 (Va) PLO1 
(Un) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 (Ev) PLO6 (Cr) PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

PLO7 (Cr) PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

OCC64-353 บริการอาชวีอนามยั           

OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1           

OCC64-355 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย           

OCC64-356 การควบคุมทางวิศวกรรมและการระบายอากาศ           

OCC64-357 หลักการบริหารและหลักเศรษฐศาสตร 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

          

OCC64-358 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม 2           

OCC64-359 การจัดการความเส่ียงดานสุขภาพ            
OCC64-360 การประเมินและการจัดการความเส่ียง           

OCC64-361 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ            

OCC64-362 การบริหารวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพ           
OCC64-463 การประยกุตกฎหมายอาชีวอนามยั  
ความปลอดภยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ในอุตสาหกรรมและบริการ 

          

OCC64-464 มาตรฐานอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม           

OCC64-465 การบูรณาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
และความตอเนื่องทางธุรกิจ 

          

OCC64-466 โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย           

4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา           
OCC64-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1           
OCC64-491 สหกิจศึกษา 1             

OCC64-492 สหกิจศึกษา 2           

5) เลือกเสรี           
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร การรู
สารสนเทศและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอง
พัฒนา 

6. ทักษะวิชาชีพ 

PLO8 (Va) PLO1 
(Un) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 (Ev) PLO6 (Cr) PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

PLO7 (Cr) PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

OCC64-281 การพัฒนาสมรรถนะทางสังคมและวัฒนธรรม             
 OCC64-282  คลังคําศัพทภาษาอังกฤษในงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั   

        
 

 

 OCC64-283  ความกาวหนาในเสนทางอาชีพ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

        
 

 

 OCC64-284  การใชโปรแกรมสํานกังานเพื่องานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย 

        
 

 

OCC64-285  อาหารเพื่อชีวิต           
OCC64-286 การบริหารสมอง           
OCC64-381 การส่ือสารภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
        

 
 

OCC64-382  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน               

OCC64-383  เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย           
OCC64-384  จิตวิทยาการรูคิดและพฤติกรรม           
OCC64-385   การวางแผนทางการเงิน           

OCC64-386  ความปลอดภัยทางถนนและการปองกันอุบัติเหตุทางถนน           
OCC64-481 การจําลองสหกิจศึกษาอาชีวอนามยั 

และความปลอดภัย 
          

IMI62-101-123  ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ             
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หมายเหตุ  หากหลักสูตรมี มคอ.1 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชแลว ใหนํามาตรฐานผลการเรียนรูตาม มคอ.1 มาใชเปนมาตรฐานข้ันต่ําของหลักสตูร หากยังไมมี มคอ.1 ใหใชมาตรฐานผล
การเรยีนรูระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรยีนรูท่ีมหาวิทยาลยักําหนดเปนมาตรฐานข้ันต่ํา  และถอดวัตถุประสงคของหลักสูตร มาเปนผลการเรียนรูแตละ
ดาน  
4. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)  

ลําดับท่ี รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 
Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
PLO1 
(Un) 

PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 
(Ev) 

PLO6 
(Cr) 

PLO7 
(Cr) 

PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

               
 กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป              
 1. วิชาภาษา              
1 GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย 3(2-2-5)             

2 GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)             

3 GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและ
การพูด 

2(2-0-4)             

4 GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและ
การเขียน 

2(2-0-4)             

5 GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สนทนา 

4(4-0-8)             

6 GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิง
วิชาการ 

3(3-0-6)             

7 GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6)             

 2. วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              
8 GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6)             

9 GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวธิีคิด
แบบวิพากษ 

3(3-0-6)             

 3. วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี              
10 GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบ

วิธีวิจัย 
3(2-2-5)             

11 GEN64-142 การอนรุักษส่ิงแวดลอมและ
สภาวะโลกรอน 

3(2-2-5)             

12 GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปญญาประดิษฐ 

3(3-0-6)             

 4. วิชาสหศาสตร              
13 GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5)             
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ลําดับท่ี รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 
Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
PLO1 
(Un) 

PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 
(Ev) 

PLO6 
(Cr) 

PLO7 
(Cr) 

PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

14 GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3)             

15 GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3)             

16 GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวม
สมัย 

2(2-0-4)             

 1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ              
 1.1กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาตร              

1 BIO61-101 หลักชีววทิยา 1 4(4-0-8)             

2 BIO61-102 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 1(0-3-2)             
3 CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2)             
4 CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8)             
5 CHM61-110 ปฏิบัติการเคมอีินทรีย 1(0-3-2)             
6 CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2(2-0-4)             
7 PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2)             
8 PHY61-106 ฟสิกสทั่วไป 4(4-0-8)             
 1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร              
9 MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  0(0-0-4)             
10 MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับสาธารณสุข

ศาสตร 
4(4-0-8)             

 1.3 กลุมพ้ืนฐานสาธารณสุข              
11 OCC64 – 201 กายวิภาคศาสตรมนุษยสําหรับ

สาธารณสุข    
4(3-3-8)             

12 OCC64 – 202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6)             

 2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข              
13 CPH64 –111  การสาธารณสุขชมุชนพ้ืนฐาน 2(2-0-4)             

14 OCC64-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พ้ืนฐาน 

2(2-0-4)             

15 ENH64-111 อนามัยส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน 2(2-0-4)             
16 CPH64 -206 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4)             
17 ENH64 – 214 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

สาธารณสุข 
3(2-3-6)             

18 ENH64 – 212 ชีวสถิต ิ 4(4-0-8)             
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ลําดับท่ี รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 
Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
PLO1 
(Un) 

PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 
(Ev) 

PLO6 
(Cr) 

PLO7 
(Cr) 

PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

19 ENH64-311 ระบาดวทิยาและการปองกัน
ควบคุมโรค 

4(4-0-8)             

20 CPH64–207 การปฐมพยาบาลและบําบัดโรค
เบ้ืองตน 

3(2-3-6)             

21 OCC64-412 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชวีอนา
มัยและความปลอดภัย 

2(1-3-4)             

22 OCC64-413 บูรณาการงานบรกิารดานอาชีวอ
นามัยเพ่ือเสรมิสรางชมุชนสุขภาพด ี

4(1-6-5)             

 3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา              
23 OCC64-241 บุคลิกภาพและการส่ือสารอยาง

มืออาชีพ 
2(1-3-4)             

24 OCC64-242  จิตวิทยาและการสรางภาวะผูนํา
ดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

2(2-0-4)             

25 OCC64-243 วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับงานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย   

2(1-3-4)             

26 OCC64-244 กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและบริการ 

2(2-0-4)             

27 OCC64-245  กฎหมายอาชีวอนามัย  
ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 

2(2-0-4)             

28 OCC64-246 หลักความปลอดภัยในการทํางาน 3(3-0-6)             
29 OCC64-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม 
3(2-3-6)             

30 OCC64-348 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)             
31 OCC64-349 การยศาสตรและสรรีวทิยาในการ

ทํางาน 
2(1-3-4)             

32 OCC64-350 เทคโนโลยีความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 

2(1-3-4)             

33 OCC64-351 การปองกันอัคคีภัยและภาวะ
ฉุกเฉิน 

2(1-3-4)             

34 OCC64-352 อาชีวเวชศาสตร 2(2-0-4)             
35 OCC64-353 บริการอาชีวอนามัย 2(1-3-4)             
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ลําดับท่ี รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 
Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
PLO1 
(Un) 

PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 
(Ev) 

PLO6 
(Cr) 

PLO7 
(Cr) 

PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

36 OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตร 
อุตสาหกรรม 1 

2(1-3-4)             

37 OCC64-355 การจัดการสารเคมีและของเสีย
อันตราย 

2(2-0-4)             

38 OCC64-356 การควบคุมทางวิศวกรรมและ
การระบายอากาศ 

3(3-0-6)             

39 OCC64-357 หลักการบริหารและหลัก
เศรษฐศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3(3-0-6)             

40 OCC64-358 ปฏิบัติการสุขศาสตร
อุตสาหกรรม 2 

2(1-3-4)             

41 OCC64-359 การจัดการความเส่ียงดาน
สุขภาพ 

2(2-0-4)             

42 OCC64-360 การประเมินและการจัดการความ
เส่ียง 

3(3-0-6)             

43 OCC64-361 การประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  

2(2-0-4)             

44 OCC64-362 การบริหารวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 

2(2-0-4)             

               

45 OCC64-463 การประยุกตกฎหมายอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานในอุตสาหกรรมและบรกิาร 

2(1-3-4)             

46 OCC64-464 มาตรฐานอาชวีอนามัย ความ
ปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 

2(2-0-4)             

47 OCC64-465 การบูรณาการบริหารงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความ
ตอเนื่องทางธรุกจิ 

2(1-3-4)             

48 OCC64-465 โครงการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

2(0-6-2)             

49 OCC64-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1 1(0-2-1)             

50 OCC64-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0)             

51 OCC64-492 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0)             
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ลําดับท่ี รายวิชา หนวยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 
Credit บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
PLO1 
(Un) 

PLO2 
(Ev) 

PLO3 
(Ev) 

PLO4 
(Ev) 

PLO5 
(Ev) 

PLO6 
(Cr) 

PLO7 
(Cr) 

PLO8 
(Va) 

PLO9 
(Ad) 

 5) เลือกเสรี              
52 OCC64-281 การพัฒนาสมรรถนะทางสังคม

และวัฒนธรรม   
2(2-0-4)             

53  OCC64-282 คลังคําศัพทภาษาอังกฤษในงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(2-0-4) 

            

54  OCC64-283 ความกาวหนาในเสนทางอาชีพอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

            

55  OCC64-284 โปรแกรมสํานักงานเพ่ืองานอาชี
วอนามัย 2(2-0-4) 

            

56 OCC64-285 อาหารเพ่ือชีวิต 2(2-0-4)             

57 OCC64-286  การบริหารสมอง 2(2-0-4)             

58 OCC64-381 การส่ือสารภาษาอังกฤษในงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

            

59 OCC64-382  กจิกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยัง
ยืน 2(2-0-4) 

            

60 OCC64-383  เทคโนโลยีดิจิทลัในงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

            

61 OCC64-384  จิตวิทยาการรูคิดและพฤติกรรม 2(2-0-4)             
62 OCC64-385  การวางแผนทางการเงิน 2(2-0-4)             

63 OCC64-386  ความปลอดภัยทางถนนและการ
ปองกันอุบัติเหตทุางถนน 2(2-0-4) 

            

64 OCC64-481  การจําลองสหกจิศึกษา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

            

มายเหตุ ใหระบุเปนระดับดังนี้  
  Un : Understanding  Ap : Applying 
  An : Analyzing  
  Ev : Evaluating 
  Cr : Creating  
 Va : Valuing 
 Ad : Adaptation 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
      
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1  การทวนสอบระดับรายวิชา  
 เปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 100 ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดมีการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางครบถวนตามผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
  เปาหมายเชิงคุณภาพ วิธีการประเมินผลการเรียนรูระดับหลักสูตรครบท้ัง 6 ดานโดยมีความเท่ียงตรง 
โปรงใส ตรวจสอบได ครอบคลุมทุกผลการเรียนรูหลักของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
เปาหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชามีการกํากับการติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร ทุกรายวิชามีการกํากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร อยางมคอ.
5  มคอ.6 และ มคอ.7 มีตรวจสอบได เท่ียงตรง ครอบคลุมประเด็นสําคัญ 

มคอ.5 และ มคอ.6 
1. กําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดความถูกตองของ มคอ. 5 มคอ.6 
2. แจงอาจารยผูสอนใหสงมคอ. 5 มคอ.6 ท่ีประธานหลักสูตรฯเพ่ือรวบรวมเปนหลักฐานรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาภายใน 30 วันนับจากวันปดภาคการศึกษา และมีการรายงานผลการ
ดําเนินการสงจากผูสอนในทุกรายวิชา 

3. ในกรณีท่ีอาจารยผูสอนไมสามารถสงมคอ. 5 ไดตามกําหนดและประธานหลักสูตรไดมีการติดตาม
ทวงถามอยางนอย 3 ครั้งเพ่ือดําเนินการตอไป 

มคอ.7 
1. กําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดความถูกตองของ มคอ. 7 
2. กําหนดปฏิทินการจัดทํา มคอ. 7 ของหลักสูตร 

         3. กําหนดการจัดประชุมเพ่ือจัดทํา มคอ. 7  
         4. จัดสงใหสํานักวิชาฯภายใน 60 วันนับจากวันปดภาคการศึกษา 
 2.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร  
 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดมีสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam)ในการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบบและกลไกดังตอไปนี้ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ดังนี้  
1.สาขาวิชาสาขาวิชา/กลุมวิชาเตรียมความพรอมตนเองและออกขอสอบตาม
แผนการออกขอสอบท่ีกําหนด อยางนอย 3 เทาของท่ีใชจริง  
2.ประกาศกําหนดการสอบและกําหนดการดําเนินงานใหนักศึกษาและคณาจารยทราบ 
3.เตรียมความพรอมนักศึกษาในสาขาวิชา 
4.สงขอสอบใหคณะกรรมการผลิตบัณฑิต 
5.พิจารณาโครงสรางขอสอบเบื้องตน ตามลักษณะขอสอบท่ีจําแนกแตละระดับ 
6.ปรับปรุงขอสอบเบื้องตนตามลักษณะโครงสรางขอสอบ 
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7.ผูทรงคุณวุฒิ-ผูเชียวชาญพิจารณาขอสอบ 
8.สาขาวิชา/คณาจารยปรับขอสอบตามท่ีผูทรงแนะนํา 
9.คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ พิจารณา 
10.จัดทําคูมือการสอบประมวลความรู 
11.ผลิตขอสอบ 
12.สอบประมวลความรูของสาขาอาชีวอนามัยฯ 
13.ตรวจขอสอบ 
14.วิเคราะหขอสอบ 
15.สรุปและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารสํานักวิชาพิจารณา 
16.ปรับปรุงขอสอบและคลังขอสอบ 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2562 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

 1.1 อาจารยใหมทุกคนเขาปฐมนิเทศตามท่ีมหาวิทยาลัย และสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรจัด  
ซ่ึงประกอบดวย 

     1.1.1 บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัย 
     1.1.2 สิทธิประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      1.1.3 ปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
      1.1.4 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการประชุม สัมมนาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน การ

สอน การวัดผลและการประเมินผล ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆท้ังในและ
ตางประเทศ  

2.1.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสเรียนรูเทคนิคใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ไ ด แ ก  Problem Based Learning, Community Based Learning, Case Based 
Learning เปนตน  

2.1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการประเมินผลการเรียนการสอนประจําป โดยเนน 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาตาม
รายละเอียด ของรายวิชา (Course Specification)  

2.1.4 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูบริหาร 
ผูสอน และผูเรียน  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  

2.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรเขาประชุม อบรม ศึกษาดูงานหรือฝกปฏิบัติทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับ
วิชาชีพตามความเชี่ยวชาญของอาจารยอยางนอยคนละ 1 ครั้งตอปการศึกษา  

2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการและบริการสังคม 
2.2.3 กระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  
 2.2.4 สนับสนุนใหมีการขอทุนทําวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการ
เรียนรูของหลักสูตร ดังนี้ 

          1) การประเมินความสอดคลองของกฎหมาย มาตรฐาน ขอบังคับระดับชาติและ
นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ไดอยางสอดคลองกับบริบทของ
สถานประกอบการ 

               2) การประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
และภาวะฉุกเฉิน 

               3) การประเมินและจัดการควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานและใชเครื่องมือ
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมท่ีถูกตองตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

               4) การใหคําแนะนําจัดบริการดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการบาดเจ็บ
จากการทํางาน โดยหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                         5)  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

               6) ภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการเรียนรูไดดวยตนเอง ทักษะการสื่อสาร 
จิตสาธารณะ การทํางานรวมกับผูอ่ืน และปรับตัวเทาทันตอสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปองกัน
อุบัติเหตุและโรคจากการทํางานได 

          7) บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป 
  

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

 เปาหมายเชิงปริมาณ   ตามแผนการรับนักศึกษา 60 คน 
  เปาหมายเชิงคุณภาพ   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
    เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  

เปนผูท่ีมีรางกายและสุขภาพจิตสมบูรณ  
     

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 
1. หลักสูตรพิจารณา จํานวนรับนักศึกษา ตาม มคอ. 2 ของหลักสูตร  ทรัพยากรท่ีรองรับและความ

ตองการของตลาดแรงงาน เสนอผานผูบริหารของสํานักวิชา และมหาวิทยาลัย  
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2. หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการรับ และคุณสมบัติของผูสมัคร และแจงผานระบบ
ศูนยบริการการศึกษา (ศบศ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกาศจํานวน และเกณฑการรับนักศึกษาแต
ละรอบตามท่ีกําหนด 

3. ประชาสัมพันธหลักสูตร ผานระบบ ศบศ. ระบบการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย สํานักวิชา ระบบ
การสื่อสารออนไลน และการประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมตาง ๆ  

4. หลักสูตร คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด แจงผลผูผานการคัดเลือกผานระบบการรับนักศึกษา
ของ ศบศ.  

5. นักศึกษามารายงานตัวเปนนักศึกษา  กําหนดกิจกรรมกอนเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษากอน
เรียนท้ังดานวิชาการและทักษะสังคม การปรับตัว 

6. ทบทวนเกณฑการรับนักศึกษาและกลไกการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมนักศึกษาโดย
คณะกรรมการผลิตบัณฑิต เสนอผานคณะกรรมการสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร เพ่ือเสนอตอ
มหาวิทยาลัยในการกําหนดการรับนักศึกษาในปตอไป 

 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

  1. มีการเตรียมความพรอม/การจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาแรกเขาระดับมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและประชุมการจัดกิจกรรมเตรียมความสําหรับนักศึกษา และ
การกําหนดนโยบายการดูแลนักศึกษาให “เกง ดี มีสุข” มีกิจกรรมทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ แนะนําระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและระบบการสนับสนุนการเรียน
การสอนการใชชีวิตของนักศึกษา และระบบการดูแลนักศึกษา การสอบ placement test เพ่ือ
ประเมินผลกอนเรียน 
  2. มีการเตรียมความพรอมในระดับสํานักวิชาและหลักสูตร โดยสํานักวิชามีการจัดตั้ง
คณะกรรมการผลิตบัณฑิต กิจกรรมนักศึกษา และในหลักสูตรผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิจารณา
ประเด็นการเตรียมความพรอมเพ่ือลดอัตราการตกออกของนักศึกษาแรกเขาจากสาเหตุดานผลการ
เรียน  
  3. นโยบายมหาวิทยาลัย มีการกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตรการ

ใหคําปรึกษาและการดูแลนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษามีแนวทางในการดูแลนักศึกษา ท้ังนี้

กําหนดจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาตอจํานวนนักศึกษาท่ีดูแลตองอยูในจํานวนท่ีเหมาะสม  

  4. มีการจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา และระบบการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจัด

ศูนย Smart and smile center เปนหนวยงานใหคําปรึกษานักศึกษา และแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการเรียนและ

ระดับความสุขของนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาป 1  

 5. มหาวิทยาลัยมีจัดคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ระบบเกง ดี มีสุข เพ่ือเปนแนวทางใหอาจารยใน

การคัดกรองหรือดูแลนักศึกษา ประกอบดวยหมวดโรคทางกาย หมวดโรค/ภาวะทางจิตเวช หมวด

ความตองการศึกษาตอของนักศึกษา หมวดเศรษฐกิจ หมวดปญหาท่ีสงผลตอการเรียน 
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การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับสํานักวิชาและสาขาวิชา 

  หลักสูตรอาชวีอนามัยและความปลอดภัย มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษา จัดทําคู มือนักศึกษา และดําเนินการตามระบบและกลไกของสํานักวิชา 
สาธารณสุขศาสตรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1) คณบดี หัวหนาสาขาวิชา/ ประธานหลักสูตร คัดเลือกอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการตามระบบของ
หลักสูตรฯ และเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการเพ่ือดําเนินการแตงตั้ง  
  2) อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ และรายชื่อ
นักศึกษาในท่ีปรึกษาตามระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  3) อาจารยท่ีปรึกษาศึกษาคูมืออาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ วิธีการจัดการขอมูลดานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของนักศึกษา และมคอ.2 และปฏิบัติหนาท่ีตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
  4) อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการชี้แจงชองทางการติดตอ ขอตกลงรวม และขอปฏิบัติในการเขาพบ
อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
  5) อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการชี้แจงแผนการเรียน การเขาระบบทะเบียนนักศึกษาและแนวปฏิบัติ
ในการลงทะเบียนเรียน ระเบียบและขอบังคับท่ีสําคัญ เชน การคงสภาพนักศึกษา สถานะรอพินิจ และการพน
สภาพนักศึกษา 
  6) อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการติดตามผลการลงทะเบียนเรยีน และผลการสอบกลางภาคในสัปดาห
ท่ี 7 ของภาคการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม นักศึกษาท่ีถูกจําแนกสภาพรอพินิจ และนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 พรอมท้ังใหคําแนะนําเรื่องการปรับตัวและกระบวนการเรียน  
  7) อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการนัดหมายนักศึกษาเพ่ือวางแผนการลงทะเบียนเรียนลวงหนา และให
คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ของภาคการศึกษาถัดไป โดยดําเนินการในสัปดาหท่ี 10 
ของภาคการศึกษา 
  8) อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการดําเนินงานตามระบบการดําเนินงานดานอาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการ เชน การพบนักศึกษาใหม เพ่ือแนะนําตัวและทําความรูจักระหวางอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและ
นักศึกษาใหม ตรวจสอบผลการเรียน สถานะภาพนักศึกษา และผลการลงทะเบียนลวงหนา รวมถึงการให
คําแนะนําและดําเนินการแกปญหาในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติในดานผลการเรียนของนักศึกษา  
  9) ติดตามและประเมินผลอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ โดยนักศึกษา และคณะกรรมการสํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร 
 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ

การบริหารจัดการทางวิชาชีพดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเนนการ
เรียนรูเชิงรุกผานการปฏิบัติจริง มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และปรับตัวใหเทาทันตอสังคม
แหงการเปลี่ยนแปลง  ผลท่ีเกินข้ึนกับนักศึกษา อัตราการตกออกของนักศึกษาลดลง และการจบตามแผน
เพ่ิมข้ึน มีการปรับตัว 
   นักศึกษาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ใฝรู สูงาน เกงดานปฏิบัติ นักศึกษาท่ีผานสหกิจศึกษามีความ
พรอมในการทํางานจริง และอัตราการไดงานสูง จากวิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงาน
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ทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีผานมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปด
สอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯท่ีผานมา แนวโนมของการไดงานทําของบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเม่ือจบการศึกษาออกไปแลวจะหางานทําไดงาย เนื่องจากบัณฑิตสวนใหญ (รอยละ 86.27) จะ
ประกอบอาชีพในตําแหนงเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ หรือ จป.วิชาชีพ ซ่ึงในปจจุบัน
เปนสาขาวิชาชีพท่ีกําลังขาดแคลน ประกอบกับกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ไดกําหนดใหสถานประกอบการ
ท่ีมีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คน ข้ึนไป จะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ปฏิบัติงานประจําในสถานประกอบการอยางนอย 1 คน (พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549) 

 
4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
เปาหมายเชิงปริมาณ  

- มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คนตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของหลักสูตร 

- อัตราสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ไมนอยกวา 8:1 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  
- อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 
    1) การรับอาจารย 

         1.1 หลักสูตรจัดทําอัตรากําลังในระยะ 3 ป ในการรับอาจารยใหมประจําหลักสูตรโดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแผนจํานวนรับนักศึกษาและภาระงานของอาจารย เพ่ือกําหนดอัตราสวนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ในอัตราสวน 8:1 และ
พิจารณากําหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารยท่ีสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร เพ่ือเสนอขออนุมัติ
อัตรากําลังตอมหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ 

          1.2 เม่ือสวนวางแผนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติอัตรากําลัง สวนทรัพยากร
มนุษยและองคกรจะทําหนาท่ีประสานงานกับสํานักวิชาฯ เพ่ือใหสาขาวิชาฯ จัดทํารายละเอียดคุณสมบัติเสนอ
พิจารณาตอคณะกรรมการประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ตามลําดับ  หลังจากนั้น
สํานักวิชาจะสงขอมูลการรับสมัครเพ่ือใหสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือก บรรจุ และพิจารณาแตงตั้งเปนอาจารยประจําตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการสรรหา 
การเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลองงาน พ.ศ. 2535  
           1.3 สาขาวิชาและสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรดําเนินการประชาสัมพันธรับสมัครอาจารยเชิงรุก ผาน
สื่อออนไลน และพบผูศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธโดยตรงตอ
กลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ 
           1.4 หลังจากปดประกาศรับสมัคร สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรจะสงใบสมัครจากผูสมัครมายัง
สํานักวิชาฯ เพ่ือใหสาขาวิชาไดดําเนินการคัดเลือกใบสมัครในเบื้องตนตามคุณสมบัติท่ีไดประกาศ นําเสนอตอ
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คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เพ่ือพิจารณา พรอมกับกําหนดกรรมการสัมภาษณท่ีมีคุณวุฒิและ
ประสบการณจากท้ังภายในและภายนอกสํานักวิชาฯ โดยองคประกอบของคณะกรรมการมีหัวหนาสาขาวิชา 
และอาจารยประจําหลักสูตร 1 ทาน เปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกรวมกับคณบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
และอธิการบดี   
           1.5 สวนทรัพยากรมนุษยจะเปนผูนัดหมาย การสอบสัมภาษณคัดเลือก หากผานการพิจารณา สวน
ทรัพยากรมนุษยและองคกรจะทําการประสานงานเพ่ือการวาจางและบรรจุ โดยประกาศผลทางเวปไซต
มหาวิทยาลัยและ แจงยืนยันกับผูผานการคัดเลือกและแจงหลักสูตรใหจัดทํากรอบภาระงานรวมถึงตกลงวัน
เริ่มปฎิบัติงานกับผูผานการคัดเลือก 
           1.6 กรณีรับโอนยายอาจารยจากภายในสํานักวิชาฯ หรือภายในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฯ ทําการ
พิจารณาความขาดแคลน คุณสมบัติของอาจารย และความสอดคลองกับตําแหนงท่ีตองการ จากนั้นจึงเสนอ
เขาสูการพิจารณาในท่ีประชุมสาขาวิชาฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เขาขออนุมัติการรับ
และแตงตั้งอาจารย  
   2) การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

          2.1 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีแนวทางในการแตงตั้ง 

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เม่ืออาจารยประจําหลักสูตรปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลง ไดแก แจงลาออก ลาศึกษาตอ หรือออกจากการเปนอาจารยประจําหลักสูตรดวยสาเหตุอ่ืนๆ 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะทําการวางแผนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใหมทดแทนในระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง 

          2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะประชุมสาขาวิชาฯ รวมกันเพ่ือพิจารณาอาจารยประจําหลักสูตร
คนใหม โดยพิจารณาอาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ทดแทนตําแหนงท่ีวางลง 

          2.3 หัวหนาสาขาวิชาทําการเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตรคนใหม ตอคณะกรรมการสํานักวิชาฯ 
เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

          2.4 คณบดีสํานักวิชาฯ ดําเนินการแจงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรชุดใหมตอคณะกรรมการวิชาการ 
เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและดําเนินการแตงตั้ง และแจงใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ  
          2.5 เม่ือมีการบรรจุเปนอาจารยประจําหลักสูตรแลว มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารย
ใหมรวมกันท้ังมหาวิทยาลัย สํานักวิชาฯ จะจัดใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงในการดูแลใหคําปรึกษาอาจารยใหมเปน
เวลา 1 ป ในเรื่องการจัดการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การตกลงภาระงาน/การ
กรอกภาระงาน บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา และหนาท่ีตามพันธกิจอ่ืนๆ นอกจากนี้สํานักวิชาฯ รวมกับ
สาขาวิชาฯ จะจัดการปฐมนิเทศอาจารยใหม ในประเด็นท่ีจําเปน ไดแก ภาระงานดานตางๆ ความรูความเขาใจ
ในการเรียนการสอนและเตรียมพรอมอาจารยใหม เปนตน 

4.2 คุณภาพอาจารย 
 คณาจารยมีผลงานทางวิชาการตอเนื่อง มีการพัฒนาคุณวุฒิ หรือตําแหนงทางวิชาการ ตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 อาจารยในหลักสูตร คงอยูปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามอัตรากําลังของอาจารย
เม่ือเทียบกับจํานวนนักศึกษา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง ป 2564) 

ออกแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มุงเนนผลิตบัณฑิตเพ่ือปองกัน ควบคุม ดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยแกผูประกอบอาชีพ เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบริบทท่ี
เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร 3 หมวดหลัก ไดแก หมวด
ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสาระรายวิชาเปน 6 กลุมหลักในวิชาชีพ ไดแก 1)
กลุมวิชาอาชีวอนามัย 2) กลุมวิชาความปลอดภัย 3)กลุมวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยีทางดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 4)กลุมวิชากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5) กลุมวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม  
6) กลุมวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7) สิ่งแวดลอม 8) การบริหารอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ป 2562) มี

ระบบกลไก โดยวางระบบผูสอนตั้งแตการวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลังตามกรอบภาระงานในแตละกลุม
สาระวิชา กําหนดคุณสมบัติของอาจารย และผานกระบวนการคัดเลือกเพ่ือสอบเขาบรรจุตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย กําหนดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาของปการศึกษา โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ และภาระ
งานท่ีเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัย ในรายวิชาท่ีจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ทางหลักสูตรมีระบบและกลไกการพิจารณาคุณสมบัติวิทยากร ผานท่ีประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาตามลําดับ 

5.3 การประเมินผูเรียน 
 รอยละ 100 ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางครบถวนตามผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูระดับหลักสูตรครบท้ัง 6 ดานโดยมีความเท่ียงตรง โปรงใส ตรวจสอบไดครอบคลุมทุกผล
การเรียนรูหลักของรายวิชา (Curriculum Mapping) ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยทุกรายวิชามีการประเมินผล
การเรียนรูตามผลการเรียนรูท่ีปรากฏใน มคอ.2 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีระบบการบริหารงบประมาณในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบบรวม

ศูนย คือ งานบริการกลาง ทําหนาท่ีใหบริการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ผานศูนยตาง ๆ  
ท่ีสําคัญ ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนย
คอมพิวเตอร โดยหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประสานความตองการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ สวนศูนยบรรณสารฯ: จัดหาหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส ไดแก  
  - หนังสือทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 25,678 เลม โดยเปนทรัพยากรดาน

สาธารณสุขศาสตร จํานวน 4,181 เลม และดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท้ังหมด 419 เลม 
 - วารสารภาษาไทย 22 วารสาร 

 - ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 17 ฐาน อาทิเชน Academic search complete (ASC), Access 

Pharmacy, CINAHL COMPLETE และ JOURNAL LINK เปนตน 

 - หนังสืออิเล็คทรอนิคส ไดแก ACCESS Medicine และ หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย 

สําหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 -  ระบบ e-lecture ของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน 199 หัวขอ 

 - ระบบสนับสนนุการทําวิจัยและรายงานบรรณานุกรม คือ ENDNOTE X4 

 - ระบบการเรียนการสอนผานระบบ e-learning ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลการเรียนรู

ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนผานทางเว็บไซสของมหาวิทยาลัย และสามารถดาวนโหลดแอฟพลิเคชั่น “Moodle 

Mobile” โดยรองรับท้ังระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพ่ือใหงายตอการใชงานผานมือถือหรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 

 - ระบบการเรียนการสอนผานแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน Smart classroom, kahoot, Socrative, 
Quizizz, Pulinet, Poll everywhere, Facebook live และ Line 
การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร ปจจุบันมีจํานวนคอมพิวเตอรสําหรับใหนักศึกษาใชงานท้ังหมด 859 

เครื่อง การใหบริการเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะใหบริการผานระบบ WU WiFi รองรับการ
ใหบริการแกนักศึกษา เจาหนาท่ี บุคลากร และบุคคลอ่ืนๆ ผานอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย จํานวน 
1,045 ตัว พ้ืนท่ีการใหบริการจํานวน 55 อาคารครอบคลุม ดังนี้ กลุมอาคารเรียนรวม อาคารศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา  อาคารหอพักนักศึกษาท้ังหมดและอาคารวิจัย ซ่ึงการใชงานผูใชจะทําการLoginโดยอาศัย 
WU Passport 

การใหบริการแจงซอมออนไลน ผานระบบ E-Services ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
หรือแจงผานระบบโทรศัพทท่ี Call Center 3400และ 3401 ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีใหบริการรับแจงซอมหรือ
บริการตอบคําถามหรือใหความชวยเหลือแกไขปญหาเบื้องตน รวมถึงการใหบริการซอมบํารุง แกไขปญหา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ Internet  นอกเวลาทําการ วันจันทร – ศุกร เวลา 16.30 –21.00 น. และวัน
เสาร-อาทิตย เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือโทร WU WiFi : 081-9587721 

การบริการหองเรียน อาคารเรียนรวมจํานวน 5 อาคาร ประกอบดวย 1) หองบรรยาย 35 ท่ีนั่งจํานวน 16 
หอง 2) หองบรรยาย 70 ท่ีนั่ง จํานวน 16 หอง 3) หองบรรยาย 150 ท่ีนั่ง จํานวน 12 หอง 4) หองบรรยาย 
300 ท่ีนั่ง จํานวน 8 หอง และ 5) หองบรรยาย 1,500 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง และอาคารปฏิติการสถาปตยกรรม
และการออกแบบ โดยชั้น 1 มีจํานวน 29 หอง และชั้น 3 จํานวน 4 หอง 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 จากการประเมินพบวาเครื่องมือทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขมีไมเพียงพอตอการเรียน
การสอน จึงไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม โดยไดรับงบประมาณในป 2563 จํานวน 1 เครื่อง คือ เครื่อง 
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Micro flow และในปงบประมาณ 2562 ไดมีเครื่องมือท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนเพ่ิมเติมคือ Flicker test 
จํานวน 2 ชุด Soap film flowmeter จํานวน 2 ชุด และชุดฝกวิศวะกรรมไฟฟา จํานวน 1ชุด จากการ
ประเมินพบวามีเครื่องมือบางสวนไมมีความพรอมในการใชงานจึงไดมีการสงเครื่องมือไปยังศูนยซอมเพ่ือให
เครื่องมือสามารถใชงานไดปกติ ไดแก เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร เครื่องวัดความรอน Sound level 
meter Acoustic calibrator Noise dosimeter และ Lux meter เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน
การสอน และการทําวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มี

กระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในแตละปการศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตร 
สํารวจและวิเคราะหความตองการ แจงไปยังหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของผานสํานักวิชาฯ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 
 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ประเมินและวิเคราะหความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู จากผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนของ
นักศึกษา อาจารยผูสอน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในแตละรายวิชา 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มีการกําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ี สกอ. กําหนด โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังนี้ 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปท่ี 

 1 2  3  4  5 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

 
X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 
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ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปท่ี 

 1 2  3  4  5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    

   
X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    
X 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 
ตัวบงชีบั้งคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 10 

 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัว
บงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูรับผิดชอบในการประเมินกลยุทธการสอนและนําผลท่ีไดมาไปใช
ในการปรับกลยุทธการสอนในครั้งตอไปตามหลัก PDCA เพ่ือใหตอบสนองปรัชญาของหลักสูตร โดยใชการมี
สวนรวมคือความคิดเห็นของอาจารยในหลักสูตรหรือสาขาวิชา และความเห็นของนักศึกษาในรายวิชาประเมิน
กลยุทธ และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงกลยุทธในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูรับผิดชอบในการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธ
การสอน โดยอยางนอยตองจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นจากนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการสอนของ
อาจารยทุกคนในทุกรายวิชา เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาในระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย  มีการประเมินทักษะการสอนในชั้นเรียนและในแหลงฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือปฏิบัติการท่ี
เก่ียวของโดยอาจารยผูสอน/เพ่ือนรวมงาน/ผูบริหาร และผลการประเมินและขอเสนอแนะสงตรงใหอาจารย
เพ่ือการปรับปรุงและสงใหคณบดีเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการพัฒนาอาจารยตอไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เม่ือสิ้นป
การศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร ทําการวิจัยเม่ือใชหลักสูตรครบ 4 ป สํารวจขอมูลความ
คิดเห็นตอหลักสูตรจากนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา อาจารย บุคลากรในแหลงฝกสหกิจศึกษาและภาคปฏิบัติ
ตางๆ บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต และจัดการประชุมทบทวนโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหขอคิดเห็นและ
เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ประเมินผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร พิจารณารายงานผลประเมินหลักสูตรท้ังระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร วิเคราะหประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาคณาจารย 
เพ่ือการปรับปรุงรายวิชา และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยใชกระบวนการ PDCA เพ่ือนําขอมูลมาใชใน
การปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในหลักสูตรแตละปการศึกษา ใหมีความทันสมัย จากผลการประเมินรายวิชา/
หลักสูตร ท้ังจากนักศึกษา บุคลากร คณาจารยและผูใชบัณฑิต และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกหลักสูตรท่ีจําเปน และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ป เพ่ือใหหลักสูตรทันสมัย สอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนไป 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

1. เปรียบเทียบช่ือหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

การเปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science 

Program in Occupational Health and Safety 
 

2. ชื่อปริญญา 
 (ภาษาไทย)    ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
ช่ือยอ : วท.บ. (อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย) 
(ภาษาอังกฤษ) ช่ือเต็ม : Bachelor of 

Science (Occupational Health and Safety) 
 ช่ือยอ : B.Sc. (Occupational Health 
and Safety) 

1. ชื่อหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science 

Program in Occupational Health and Safety 
 

2. ชื่อปริญญา 
(ภาษาไทย)   ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
ช่ือยอ : วท.บ. (อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย) 
(ภาษาอังกฤษ) ช่ือเต็ม : Bachelor of 

Science (Occupational Health and Safety) 
 ช่ือยอ : B.Sc. (Occupational Health 
and Safety) 

 

 

 

 

 

2. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลง 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2562)  (40 หนวยกิต) 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2564)  (40 หนวยกิต) เปลี่ยนแปลงกลุม
วิชา 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  20 หนวยกิต   1) กลุมวิชาภาษา 19 หนวยกิต 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12 หนวยกิต 2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาสุขพลานามยั  4 หนวยกิต    3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  4  หนวยกิต  4) กลุมวิชาสหศาสตร 9 หนวยกิต  
5) กลุมวิชาสารสนเทศ  4* หนวยกิต *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร  
   *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 139 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 40 หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 40 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะ สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 50 หนวยกิต 
4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 130 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 25 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะ สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 53 หนวยกิต 
4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 17 หนวยกิต 

ลดหนวยกิตในกลุม 

กลุมวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ กลุมวิชาชีพ

สาธารณสุข และเพ่ิม

หนวยกิตในกลุมวิชา

วิชาชีพเฉพาะ และ 

สหกิจศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลง 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต  

 
3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2560 
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  20 หนวยกิต 
GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 4(2-4-6) 
GEN61-114 ภาษาไทยเพื่อชาวตางชาติ 4(4-0-8) 
GEN61-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN61-122 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 
- 
GEN61-125 ภาษาอังกฤษเพือ่การเขยีนเชิงวิชาชีพ 4(4-0-8) 
GEN61-126 การพูดในที่สาธารณะ 4(4-0-8) 
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพือ่การนาํเสนองานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 3(3-0-6) 
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพือ่การนาํเสนองานทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 3(3-0-6) 
GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
GEN61-130 ภาษาอังกฤษในงานวรรณกรรม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2561 
1) กลุมวิชาภาษา  หนวยกิต 
GEN64-011ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 3(2-2-5) 
- 
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) 
-  
- 
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 
 
 
- 
- 

เปล่ียนรหัส 
หนวยกิต และ
ชื่อวิชา 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกิต 
GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 4(3-2-7) 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  8 หนวยกิต 
GEN61-151 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธวีิจัย 4(3-2-6) 
GEN61-152 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 4(3-2-6) 
4) กลุมวิชาสารสนเทศ 4 หนวยกิต 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)*  
5) กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต 
GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 4(3-2-6) 
- 
- 
- 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6)) 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบยีบวิธวีิจยั   3(2-2-5) 
GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน  3(2-2-5) 
 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ  3(3-0-6)* 
4) กลุมวิชาสหศาสตร 11 หนวยกิต 
GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 
GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 
GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย  2(2-0-4) 

เปล่ียนรหัสและ
หนวยกิต 

รวม 40 หนวยกิต รวม 40 หนวยกิต  
หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

การเปลี่ยนแปลง 

1) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  40 หนวยกิต 1) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  40 หนวยกิต ไมเปล่ียนแปลง 

1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต  

BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  4(4-0-8) BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  4(4-0-8)  

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-2) BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-2)  

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2)  

CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 4(4-0-8)  

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1(0-3-2) CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1(0-3-2)  

CHM61-111 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 2(2-0-4) CHM61-111 เคมอิีนทรียพ้ืนฐาน 2(2-0-4)  

OCC62-201 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) OCC64-202 ชีวเคมีในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาจาก 

OCC62-201 เปน 

OCC64-202 

PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2)  

PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป  4(4-0-8) PHY61-106 ฟสิกสท่ัวไป  4(4-0-8)  

2. กลุมวิชาคณิตศาสตร 4 หนวยกิต 2. กลุมวิชาคณิตศาสตร 4 หนวยกิต  

MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 

0(0-0-4) MAT61-001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 

0(0-0-4)  

MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับ

สาธารณสุขศาสตร 

4(4-0-8) MAT61-108 คณิตศาสตรสําหรับ

สาธารณสุขศาสตร 

4(4-0-8)  

3. กลุมวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 15 หนวยกิต 3. หมวดวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 7 หนวยกิต  

ENH62-202  สถิติเบ้ืองตนสําหรับ

สาธารณสุข 

2(2-0-4) - - - ไมเปดรายวิชาน้ี 

ENH62-203       จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา

สาธารณสุข

พ้ืนฐาน                                       

3(2-3-6) - - - ยายไปอยูกลุมวิชาชีพ

สาธารณสุข 

OCC62-212 กายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยามนุษย 

4(3-3-8) OCC64-201 กายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยามนุษย 

4(3-3-8) เปล่ียนรหัสวิชา 

OCC62-348 การยศาสตรและสรรีวิทยา

การทํางาน 

2(1-3-4) OCC64-349 การยศาสตรและ

สรีรวิทยาในการทํางาน 

2(1-3-4) ยายกลุมวิชาเปน

เฉพาะสาขา ปรับรหัส

วิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

การเปลี่ยนแปลง 

OCC62-350 จิตวิทยาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 

2(2-0-4) OCC64-246 จิตวิทยาและการสรางภาวะ

ผูนําดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2(2-0-4) ปรับรายวิชา และยาย

ไปรวมอยูในกลุม

วิชาชีพเฉพาะสาขา 

PHP62-215 โภชนาการสาธารณสุข 2(2-0-4) CPH64-206 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) ปรับรหัส ชื่อรายวิชา  

 

2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 40 หนวยกิต 2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 28 หนวยกิต  

ENH62-111 อนามัยสิ่งแวดลอม 4(4-0-8) ENH64-111 อนามัยสิ่งแวดลอม

พ้ืนฐาน 

2(2-0-4) ปรับรหัส ชื่อรายวิชา 

ปรับลดหนวยกิต 

ENH62-311 ชีวสถิติ          2(2-0-4) ENH64-212 ชีวสถิติ          4(4-0-8) ปรับรหัส เพ่ิมหนวย

กิต 

- - - ENH64 - 214 จุลชีววิทยาและปรสติ

วิทยาสาธารณสุข 

3(2-3-6) เปล่ียนรหัสวิชาและ

ชื่อรายวิชาวิชา 

ENH62-312 เศรษฐศาสตรสุขภาพข้ัน

แนะนํา 

2(2-0-4) - - - ไมเปดรายวิชา 

OCC62-111 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

4(4-0-8) OCC64-111  

 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยพ้ืนฐาน  

 

2(2-0-4) 

 

เปล่ียนรหัส ปรับชื่อ

รายวิชาและปรับลด

หนวยกิต 

OCC62-313 ระบาดวิทยา 4(4-0-8) ENH64-311 ระบาดวิทยาและการ

ปองกันควบคุมโรค 

4(4-0-8) บูรณาการรายวิชา

รวมกับวิชาระบาด

วิทยาปรับรหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา  

OCC62-314 ระเบียบวิธีวิจยัในงานอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย 

2(1-3-4) OCC64-412 ระเบียบวิธีวิจยัในงานอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย 

2(1-3-4) เปล่ียนรหัส 

OCC62-315 การจัดการอาชีวอนามัย

ชุมชนอยางยั่งยืน 

4(1-6-5) OCC64-413 บูรณาการงานบริการดาน

อาชีวอนามัยเพ่ือ

เสรมิสรางชุมชนสุขภาพด ี

4(1-6-5) เปล่ียนรหัสและชื่อ

รายวิชา 

PHP62-111 การสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) CPH64-101 การสาธารณสุขชุมชน

พ้ืนฐาน 

2(2-0-4) เปนรหัสและชื่อ

รายวิชา  

PHP62-221 สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร 

4(3-3-8) - - - ไมเปดรายวิชา 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

การเปลี่ยนแปลง 

PHP62-323 การปองกันและควบคมุโรค 4(4-0-8) ENH64-311 ระบาดวิทยาและการ

ปองกันควบคุมโรค 

4(4-0-8) บูรณาการรายวิชา

รวมกับวิชาระบาด

วิทยาไมเปดรายวิชา 

PHP62-325 กฎหมายสุขภาพและนิตเิวช

ศาสตร 

2(2-0-4) - - - ไมเปดรายวิชา 

PHP62-331 การตรวจประเมินและบําบัด

โรคเบ้ืองตน 1 

4(3-3-8) CPH64-207 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

และบําบัดโรคเบ้ืองตน 

3(2-3-6) ปรับรหัส ชื่อรายวิชา 

และปรับลดหนวยกิต 

PHP62-335 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) - - - ไมเปดรายวิชา 

3) หมวดวิชาเฉพาะสาขา  50 หนวยกิต 3) หมวดวิชาเฉพาะ 58 หนวยกิต  

OCC62-241 

 

วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับ

งานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

2(1-3-4) OCC64-242 

 

วิศวกรรมพ้ืนฐานสําหรับ

งานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2(1-3-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

OCC62-242 

 

เทคโนโลยีดิจิทัลและการ

สื่อสารในงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

3(2-3-6) OCC64-241 

 

บุคลิกภาพและการสื่อสาร

อยางมืออาชีพ 

2(1-3-4) เปล่ียนชื่อรายวิชา 

รหัส และลดหนวยกิต 

OCC62-243 หลักความปลอดภยัในการ

ทํางาน 

3(2-3-6) 

 

OCC64-245 หลักความปลอดภยัในการ

ทํางาน 

3(3-0-6) 

 

เปล่ียน รหัส และลด

หนวยกิตวิชา 

OCC62-244 กฎหมายอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม 

2(2-0-4) OCC64-244 กฎหมายอาชีวอนามัย  

ความปลอดภัย  

และสิ่งแวดลอม  

2(2-0-4) 

 

เปล่ียนรหัสวิชาและ

เพ่ิม 1 วิชา 

   OCC64-463 การประยุกตกฎหมาย

ความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  

และสิ่งแวดลอม ในการ

ทํางานในอุตสาหกรรม

และบริการ 

2(1-3-4) 

 

เพ่ิมรายวิชาเพ่ือเนน

การประยุกตใช

กฎหมาย 

OCC62-245 การปองกันอัคคีภัยและการ

จัดการภาวะฉุกเฉิน 

2(1-3-4) OCC64-351 การปองกันอัคคีภัยและ

ภาวะฉุกเฉิน 

2(1-3-4) เปล่ียนรหัส เปล่ียนชื่อ 

OCC62-346 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

 

4(4-0-8) OCC64-348 หลักสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) เปล่ียนรหัส ลดหนวย

กิต 

OCC62-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 

 

3(2-3-6) OCC64-347 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 

3(2-3-6) เปล่ียนรหัส ยายไป

กลุมพ้ืนฐาน

สาธารณสุข 

102 
 

สป.อว. รับทราบการใหความเห็นชอบ หลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 3 ก.ค. 2564



 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

การเปลี่ยนแปลง 

OCC62-349 ปฏิบัติการสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 

 

4(2-6-7) OCC64-354 ปฏิบัติการสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 1 

2(1-3-4) เปล่ียนรหัส และแยก

เปนสองรายวิชา 

OCC64-351 และ 

OCC64-355    OCC64-358 ปฏิบัติการสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 2 

2(1-3-4) 

OCC62-351 โรคจากการทํางานและ

บริการอาชีวอนามัย 

 

3(2-3-6) OCC64-352 อาชีวเวชศาสตร 2(2-0-4) เปล่ียนรหัส รายชือ่ 

และลดหนวยกิตวิชา 

OCC62-352 กระบวนการผลติทาง

อุตสาหกรรมและการ

ประเมินความเสี่ยง 

3(1-6-5) 

 

OCC64-243 กระบวนการผลติทาง

อุตสาหกรรมและบริการ 

2(2-0-4) 

 

เปล่ียนรหัส รายชื่อ 

และลดหนวยกิตวิชา

และแยกเปดรายวิชา

ประเมินและการ

จัดการความเส่ียง 

OCC62-353 ปฏิบัติการวิชาชีพดาน 

สุขศาสตรอุตสาหกรรม  

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย                                                                                  

6(0-18-9) - - - ไมเปดรายวิชาน้ี 

OCC62-

454** 

มาตรฐานดานอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย  

และสิ่งแวดลอม 

2(2-0-4) OCC64-464 มาตรฐานดานอาชีวอนามัย  

ความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัส 

OCC62-455 วิศวกรรมการควบคุมและ

การระบายอากาศ 

3(2-3-6) OCC64-356 การควบคุมทางวิศวกรรม

และการระบายอากาศ 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา รหัส และ

หนวยกิต 

OCC62-

456** 

วิศวกรรมความปลอดภยั

และนวัตกรรม 

3(2-3-6) - - - ปดรายวิชา แตเน้ือหา

รายวิชาอยูใน 

OCC64-353 

OCC62-

457** 

การบริหารอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

 

3(2-3-6) OCC64-357 

 

หลักการบริหารและหลัก

เศรษฐศาสตร 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

3(2-3-6) 

 

เปล่ียนรหัส ชื่อ

รายวิชา ปรับเน้ือหา

โดยเปดเพ่ิม1 รายวิชา 

OCC62-458 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

2(1-3-4) OCC64-362 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

   OCC64-465 การบูรณาการบริหารงานอา

ชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยและความตอเน่ือง

ทางธุรกิจ 

2(1-3-4) รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

การเปลี่ยนแปลง 

OCC62-459 โครงการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2(0-6-2) OCC64-466 โครงการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
Occupational Health 
and Safety Project 

2(0-6-2) เปล่ียนรหัส 

   OCC64-359 การจัดการความเสี่ยงดาน

สุขภาพ 

2(2-0-4) รายวิชาเปดใหม 

   OCC64-360 การประเมินและการ

จัดการความเสีย่ง 

4(2-3-6) รายวิชาเปดใหมโดย

แยกจากวิชา

กระบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรม 

   OCC64-355 การจัดการสารเคมีและของ

เสียอันตราย 
2(2-0-4) รายวิชาเปดใหม 

   OCC64-362 การบริหารวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยและสุขภาพ 
2(2-0-4) รายวิชาเปดใหม 

4) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 9 หนวยกิต 4)  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 17 หนวยกิต  

OCC62-390 

 

เตรียมสหกิจศึกษา  

Pre-Cooperative 

Education 

1(0-2-1) 

 

OCC64-390 

 

เตรียมสหกิจศึกษา  

Pre-Cooperative 

Education 

1(0-2-1) 

 

 

OCC62-491 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

8(0-40-0) OCC64-491 สหกิจศึกษา 1 

Cooperative 

Education 1 

8(0-40-0) ปรับรหัส ปรับชื่อ  

และเพ่ิมรายวิชาสห

กิจศึกษา 1 รายวิชา 

 

 

 

OCC62-

492*** 

 

 

 

 

ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ  

Professional Skill 

Practice  

 

 

 

8(0-40-0) 

 

OCC64-492 สหกิจศึกษา 2 

Cooperative 

Education 2 

8(0-40-0) เปดรายวิชา 

 

ไมเปดรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต  

OCC62-181 คลังคําศัพทภาษาอังกฤษใน

งานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย   

2(2-0-4) OCC64-282 คลังคําศัพทภาษาอังกฤษ

ในงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย   

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

OCC62-182 การสื่อสารภาษาอังกฤษใน

งานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

2(2-0-4) OCC64-381 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ในงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย  

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

การเปลี่ยนแปลง 

OCC62-183 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

2(0-4-2) OCC64-382 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

2(0-4-2) ปรับรหัสวิชา 

OCC62-184 ความกาวหนาในเสนทาง

อาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2(2-0-4) OCC64-283 ความกาวหนาในเสนทาง

อาชีพอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

OCC62-185 การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือกา

รสหกิจศึกษา 

2(1-3-2)    ไมเปดรายวิชาน้ี 

OCC62-186 การจัดการมลพิษ

อุตสาหกรรม 

2(2-0-4)  

 

 

 

 

 

 

OCC64-281 

 

OCC64-284 

 

OCC64-285 

OCC64-286 

OCC64-383 

 

 

OCC64-384 

 

OCC64-385 

OCC64-386 

 

 

OCC64-481 

 

 

IMI62-101 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาสมรรถนะทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

โปรแกรมสํานักงานเพ่ืองาน

อาชีวอนามัย 

อาหารเพ่ือชีวิต 

การบริหารสมอง 

เทคโนโลยีดิจิทัลในงาน 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

จิตวิทยาการรูคิดและ

พฤติกรรม 

การวางแผนทางการเงิน 

ความปลอดภัยทางถนน

และการปองกันอุบัติเหตุ

ทางถนน 

การจําลองสหกิจศึกษา 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

ปญญาประดิษฐและการ

วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

4(4-0-8) 

 

เปดรายวิชา OCC64-

352 การจัดการ

สารเคมีอันตรายและ

ของเสียอันตรายแทน

และยายไปอยูในกลุม

วิชาชีพเฉพาะสาขา 

 

เปดรายวิชา 

 

เปดรายวิชา 
 
เปดรายวิชา 
เปดรายวิชา 
เปดรายวิชา 
 
 
เปดรายวิชา 
 
เปดรายวิชา 
เปดรายวิชา 
 

 
เปดรายวิชา 
 
 
เพ่ิมรายวิชา 
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ภาคผนวก ข   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
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ภาคผนวก ค  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยจิตตาภรณ มงคลแกนทราย  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชา…สาธารณสุขศาสตร…………………………………… 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

089-8934130 
…………………….. 
Jittaporn.mo@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย/

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2550-2553 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546-2550 
 
2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
อาจารย – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1 พ.ย.58 – ปจจุบัน 
อาจารย – วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 1 มิ.ย.58 – 31 ต.ค. 

58 
อาจารย - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 17 ต.ค.54-31 ธ.ค.57 
อาจารย – มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี 2 พ.ย.53-30 ก.ย.54 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
   ใหคําปรึกษาและตรวจวัดใหกับหนวยงานตางๆ อาทิเชน 

- บริษัท ยูนิเท็กซและกาเมนท จํากัด 
- บริษัท เมกา ไลซไซแอนซ จํากัด  
- โรงานผลิตรม โรงงานผลิตรองเทา กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี 
- กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จ.ลพบุรี  
- ฝายผลิตกระสุน กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพมหานคร  
- กองซอมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร เปนตน 

2) การบริการอาชีวอนามัย 
  ใหคําแนะนําและตรวจวัดใหกับหนวยงานตางๆ อาทิเชน 

- บริษัท 3 M (ประเทศไทย) ลาดกระบัง 
- บริษัท 3  M (ประเทศไทย) ลาดหลุมแกว 
- บริษัทไทยเรดิเอเตอร จํากัด 
- บริษัท เมกา ไลซไซแอนซ จํากัด เปนตน 
- บริษัท ชูศักดิ์ จํากัด 
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4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสตูร ช่ือรายวิชา ป พ.ศ. 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคใต 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สาธารณสุขศาสตร  - อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 - ชีวิตและสุขภาพ 

2558 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรต ิ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

- พิษวิทยาอุตสาหกรรม 

- การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน 

- กระบวนการผลิตและอันตราย 

- โรคจากการทํางาน 

- สุขศาสตรอุตสาหกรรม 

- เก็บตัวอยางทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

- อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

- ปฐมพยาบาล 

- ปฏิบัติการกูชีพ 

- วิจัยทางอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

2554-2557 

มหาวิทยาลยัปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

- กฎหมายสาธารณสุข 

- กฎหมายอาชีวอนามัยฯ 

- อนามัยชุมชน 

- อาชีวเวชศาสตร 

- สุขศาสตรอุตสาหกรรม 
- เก็บตัวอยางทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

2553 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

 

1)  จิตตาภรณ มงคลแกนทราย และ อุไรวรรณ หมัดอาดัม. (2562). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อในบุคลากรสํานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
วารสารวิชาการสาธารณสุข,28(1):37-44.  

2)  อุไรวรรณ หมัดอาดัม,สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง และ จิตตาภรณ มงคลแกนทราย. (2562). 
สมรรถภาพการทํางานของปอดและความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสฝุนของพนักงานโรงโมหิน จังหวัด
นครศรีธรรมราช.วารสารสาธารณสุข,49(3):339-349.  
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5.2 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 
Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 
         เอกสารคําสอน 
                1) จิตตาภรณ มงคลแกนทราย.(2560). เอกสารคําสอนรายวิชา OCC60-111 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยข้ันแนะนํา. (Introduction to Occupational Health and Safety).สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. จํานวน 117 หนา 
                2) จิตตาภรณ มงคลแกนทราย.(2561). เอกสารคําสอนรายวิชา OCC61-111 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยข้ันแนะนํา. (Introduction to Occupational Health and Safety).สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. จํานวน 150 หนา 

3) จิตตาภรณ มงคลแกนทราย.(2561). เอกสารคําสอนรายวิชา PUH-311 ระเบียบวิธรวิจัยทาง
สาธารณสุข (Research Methodology in Public Health).สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. จํานวน 217 หนา 
 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 
- - 
- - 
- - 

 
7.การอบรม/สัมนา 
23-25 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งท่ี 25 ประจาํป 2561 ในหัวขอ “OSHE Next 
Move” (กาวตอไปของ OSHE)  
19-22 ธันวาคม 2560    การสัมมนาและการประชุมวิชาการทางการยศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 2 (Thailand 
National Ergonomics Conference 2017: ErgoCon2017) 
12 - 14 ธันวาคม 2560  การอบรมฟนฟูองคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ป 2560 
August 17-18, 2017 The 49th APACPH Conference will be held at Yonsei University, 

Incheon, Korea.Theme “The Age of Shifting Paradigm: SDGs, New 
Approach for Public Health”. 

August 18, 2012 Training and Workshop for “Basic Fire Fighting Course” by Antifire 
industry Co., LTD. 

August 24, 2012 Training and Workshop for “Ergonomics” by Ergonomics Society of 
Thailand 

September 7, 2012 Training for “TIS/OHSAS 18001” by Global Standards Training and 
Consulting Co., LTD. 

March 4, 2013 Training for “ISO 14001:2004” by Global Standards Training and 
Consulting Co., LTD. 
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March 6, 2013  Training for “ISO 9001:2008” by Global Standards Training and 
Consulting Co., LTD. 

January 14, 2014 Training and Workshop for “Basic Screening Audiology” 
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ฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล อาจารยมุจลินท  อินทรเหมือน 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075 672783 
075 672106 
mujalin.sa@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมความปลอดภัย/ม.เกษตรศาสตร 2551 

วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ ม.วลัยลักษณ 2545 
 
2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน – องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
อาจารย– หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.วลัยลักษณ 2558-ปจจุบัน 
ท่ีปรึกษาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม-บ. เอ็นพีซี เซฟตี้
แอนดเอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด 

2555-2558 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ – บ.ไทคิชา (ประเทศไทย) จํากัด 2549-2555 
 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2) การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
3) อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ 
4) มาตรฐานการดานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

รายวิชาท่ีสอน/ช่ือวิชา สถาบันการศึกษา – สํานักวิชา/
ภาควิชา – สาขาวิชาท่ีสอน (ระดับ

ปริญญาตรี) 

Section 1.01 
ป พ.ศ. 

Introduction to Occupational Health and Safety 2558-

ปจจุบัน 
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รายวิชาท่ีสอน/ช่ือวิชา สถาบันการศึกษา – สํานักวิชา/
ภาควิชา – สาขาวิชาท่ีสอน (ระดับ

ปริญญาตรี) 

Section 1.01 
ป พ.ศ. 

Community and Health ม.วลัยลักษณ-สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุชศาสตร-สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม  
และสาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดัย 
(ระดับปริญญา ตรี) 

2558 

Industrial Hazards and Accident Prevention ม.วลัยลักษณ-สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุชศาสตร-สาขาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย  
(ระดับปริญญา ตรี) 

2558-

ปจจุบัน Industrial Hygiene Evaluation 
Process Safety Industrial 
Principles of Industrial Hygiene 
Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
Principle of Industrial Safety and Inspection 
Technique 
Risk Assessment and Management 
Environmental and Occupational Toxicology 
Seminar in Occupational Health and Safety 

Occupational Health and Safety Project 
Occupational Health and Safety Management 
Basic Engineering for Occupational Health and safety 
Basic Engineering for Environmental Health work ม.วลัยลักษณ-สํานักวิชาสหเวชศาสตร

และสาธารณสุชศาสตร-สาขาอนามัย
สิ่งแวดลอม  

 (ระดับปริญญา ตรี) 

2558-

ปจจุบัน 

Occupational Health and Safety ม.วลัยลักษณ-สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุชศาสตร-สาขา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
 (ระดับปริญญา ตรี) 

ปจจุบัน 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 
 ไมมี 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 
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1) มัตติกา ยงประเดิม สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง มุจลินท อินทรเหมือน ศิริพร ดานคชาธาร. ระดับความ
เสี่ยงการรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรู พืชของกลุมเกษตรกร ชุมชนแหงหนึ่ งในจังหวัด
นครศรีธรรมราช.วารสารควบคุมโรค 2562:45(1); 42-53. 

 
5.3 บทความทางวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 

Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด)  -ไมมี- 
 

5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน  (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 
Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

  
5.5 สิทธิบัตร –ไมมี- 
5.6 ส่ิงประดิษฐ –ไมมี- 

6. เกียรติคุณและรางวัล –ไมมี- 
เกียรติคุณ/รางวัลท่ีไดรับ ป พ.ศ. 

- - 
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ฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล อาจารย ดร.จันจิรา มหาบุญ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

0-7567-2140 
0-7567-2106 
hjunjira@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Doctor of Philosophy  Aviation (School of Aviation) 

University of New South Wales, Australia 
พ.ศ. 2557 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมความปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2547 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2542 

 
2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน – องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
อาจารยประจํา สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

พ.ศ.2547 - ปจจุบัน 
 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  

บริษัท Vinythai Public Company Limited 

พฤษภาคม 2546 - 

กุมภาพันธ 2547 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ  
บริษัท Fujikura (Thailand) Ltd. 

สิงหาคม 2543 - 

มิถุนายน 2546 

 
 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) การบริหารความปลอดภัย และเทคโลยีความปลอดภัย  
2) การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
3) การประเมินและจัดการความเสี่ยง 
4) ระบบมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
5) ความปลอดภัยทางถนน 
6) การวิจัยโดยใชวิธี Multilevel analysis 
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4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 

สถาบันการศึกษา - คณะ/ภาควิชา - สาขาวิชาท่ีสอน ป พ.ศ. 
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 
ชื่อรายวิชา การบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
              การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
              หลักความปลอดภัยในการทํางาน 
              การปองกันและระงับอัคคีภัยภัยในงานอุตสาหกรรม 
              กระบวนการผลิตและอันตรายในอุตสาหกรรม 

              
พ.ศ.2547 - ปจจุบัน 

 

 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 
 
กชรดา ศิริผล, จันจิรา มหาบุญ, จํานงค ธนะภพ. 2562. การประเมินผลการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารกรมควบคุมโรค, 45(2):169-179.   
 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 
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ฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ  หมัดอาดัม 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
222 ต.ไทยบรุ ีอ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075 672143 
075 672106 
muraiwan@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงลําดับจากปลาสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม/ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2550 
วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ม.วลัยลักษณ 2545 
 
2. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปลาสุด)  

ตําแหนงงาน - องคกรหรือหนวยงาน ป พ.ศ. 
นักอาชีวอนามัย – ร.พ.รอนพิบูลย 2545-2550 
ผูชวยสอน – หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.วลัยลักษณ 2550-2553 
อาจารย– หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.วลัยลักษณ 2553-ปจจุบัน 
 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) การจัดบริการอาชีวอนามัย/ สุขศาสตร 
2) การประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
3) อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ 
4) การจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางาน/สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
4. ประสบการณการสอน 

 ☑ มี   ❒ ไมมี 
 

รายวิชาท่ีสอน/ช่ือวิชา สถาบันการศึกษา - คณะ/

ภาควิชา – สาขาวิชาท่ีสอน 
(ระดับปริญญา.....) 

Section I.01 ป 
พ.ศ. 

Introduction to Occupational Health and Safety ม.วลัยลักษณ-สํานักวิชาสหเวช
ศาสตรและสาธารณสุชศาสตร-

สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  
และสาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดัย 

(ระดับปริญญา ตรี) 

2551-ปจจุบัน 

Community and Health 2551-ปจจุบัน 

Environmental and Safety Law 2554-2556 
Health Impact Assessment 2558-2559 
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รายวิชาท่ีสอน/ช่ือวิชา สถาบันการศึกษา - คณะ/

ภาควิชา – สาขาวิชาท่ีสอน 
(ระดับปริญญา.....) 

Section I.01 ป 
พ.ศ. 

Industrial Environmental Analysis ม.วลัยลักษณ-สํานักวิชาสหเวช
ศาสตรและสาธารณสุชศาสตร-

สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  
 (ระดับปริญญา ตรี) 

2554-2555 

Industrial Hazards and Accident Prevention ม.วลัยลักษณ-สํานักวิชาสหเวช
ศาสตรและสาธารณสุชศาสตร-
สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  
(ระดับปริญญา ตรี) 

2553-2554 
Research Methods 2551-ปจจุบัน 

Industrial Ventilation 2551-ปจจุบัน 

Principles of Industrial Hygiene 2551-ปจจุบัน 
Industrial Hygiene Sampling and Analysis 2551-ปจจุบัน 

Principle of Industrial Safety and Inspection 
Technique 

2551-2555 

Health Service in the Work Place 2551-ปจจุบัน 

Risk Assessment and Management 2553-ปจจุบัน 

Introduction to Occupational Medicine 2553 
Environmental and Occupational Toxicology 2551-ปจจุบัน 

Ergonomics and Work Physiology 2553-ปจจุบัน 
Industrial Ventilation 2551-ปจจุบัน 

Applied Organizational Psychology 2554-ปจจุบัน 

Seminar in Occupational Health and Safety  

Occupational Health and Safety Project  

 
 
5. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป (ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานกุรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 

 1) จิตตาภรณ มงคลแกนทราย และ อุไรวรรณ หมัดอาดัม. (2562).ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ
ผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อในบุคลากรสํานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 28 (1),  37-44. 
 
     5.2     บทความท่ีเสนอในงานประชุมวิชาการ 
 
 

5.3 บทความทางวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 
Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด)  -ไมมี- 
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5.4 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน  (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 

Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปลาสุด) 
  

5.5 สิทธิบัตร –ไมมี- 
5.6 ส่ิงประดิษฐ –ไมมี- 

 
6. เกียรติคุณและรางวัล –ไมมี- 
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ฟอรมประวัติและผลงานของอาจารย (Curriculum Vitae) 
ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  ดานคชาธาร 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท
โทรสาร 
Email 

075 672119 
075 672106 
Siriporn.da@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมความปลอดภัย/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2557 

วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 

 
2. ประสบการณการทํางาน  
  

ตําแหนงหนาท่ี หนวยงาน ระหวางวันท่ี เดือน ป 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

กรกฎาคม 2557    ถึง 
ปจจุบัน 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางาน ระดับวิชาชีพ 

A.P. Honda Company Limited เมษายน 2555 ถึง 
กรกฎาคม 2557 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน  
ระดับวิชาชีพ 

BASF(Thai)  Limited 
Chemical Company 

กุมภาพันธ 2555 ถึง 
เมษายน 2555 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางาน ระดับวิชาชีพ 

United Parcel Delivery Service 
Company Limited 

มีนาคม  2553 ถึง 
มกราคม 2555        

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) เทคนิคความปลอดภัยในการทํางาน การวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภัย 
2) การประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและปองกันอุบัติเหตุดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
3) อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ 
4) มาตรฐานการดานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
5) การปองกันและระงับอัคคีภัย 
6) การจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของสารเคมี 

4. ประสบการณการสอน 
  มี    ไมมี 
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รายวิชาท่ีสอน/ช่ือวิชา สถาบันการศึกษา – สํานักวิชา/

ภาควิชา – สาขาวิชาท่ีสอน (ระดับ
ปริญญาตรี) 

Section 1.02 
ป พ.ศ. 

Introduction to Occupational Health and Safety ม.วลัยลักษณ 
-สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

-สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  
และสาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
(ระดับปริญญาตรี) 

2557-

ปจจุบัน 
Community and Health 2558 

Principle Safety at Work ม.วลัยลักษณ 
-สํานักสาธารณสุขศาสตร 

-สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ระดับปริญญาตรี) 

2557-

ปจจุบัน Safety Technique 
Process Safety Industrial 
Principles of Industrial Hygiene 
Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
Industrial Hygiene Evaluation 
Risk Assessment and Management 
Environmental and Occupational Toxicology 
Seminar in Occupational Health and Safety 

Occupational Health and Safety Project 
Occupational Health and Safety Management 
Industrial Hazards and Accident Prevention 

 
4. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

4.1 บทความวิจัย  
 

มัตติกา ยงประเดิม สุภาภรณ ยิ้มเท่ียง มุจลินท อินทรเหมือน ศิริพร ดานคชาธาร. ระดับความเสี่ยงการรับ
 สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกร ชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช.วารสาร
 ควบคุมโรค 2562:45(1); 42-53. 
 

4.2 บทความวิจัย/วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  
 

 
4.3 หนังสือ/ตํารา/เอกสารการสอน   
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4.5 โครงการวิจัยท่ีดําเนินการเรียบรอยแลว 
4.5.1 โครงการ ประสิทธิผลของมาตรการสรางเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยเพ่ือปองกันการสัมผัส

สารตะก่ัวในกลุมคนงานมาดอวนและอูตอเรือ ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ผูรวมโครงการวิจัย  สัดสวนการวิจัย 15%) 

งบประมาณ 250,000      แหลงทุน  สถาบันวิจัยแหงชาติ 
 

 4.5.2 การวิเคราะหจุดเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 401 อําเภอทา
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   (หัวหนาโครงการวิจัย สัดสวนการวิจัย  60%) 

งบประมาณ 100,000      แหลงทุน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 4.5.3  การประเมินการรั่วไหลของสารคลอรีนในโรงงานผลิตถุงมือยางแหงหนึ่งในจังหวัดสงขลา ดวย
โปรแกรม ALOHA และ MARPLOT  (ผูรวมโครงการวิจัย  สัดสวนการวิจัย 10 %) 

งบประมาณ 100,000      แหลงทุน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
4.6  โครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ 
 4.6.1  การพัฒนารูปแบบการปองกันอันตรายจากการทํางานของคนงานแปรรูปหมอนยางพารา จ.
นครศรีธรรมราช (หัวหนาโครงการวิจัย  สัดสวนการวิจัย  50%) 

งบประมาณ 544,340   แหลงทุน  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 
 
5. เกียรติคุณและรางวัล  

 รางวัลนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Oral Presentation- First Place) เรื่องปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานกอสรางโครงการกอสรางศูนย

การแพทยแหงหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมวิชาการครั้งท่ี 25 ประจําป 2561 “OSHE 

Next move กาวตอไปของ OSHE” จัดโดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
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ภาคผนวก ง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  
วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก จ   

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต สถานประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน  
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ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
การกําหนดกลุมเปาหมาย (Stakeholder) เพ่ือใหไดขอมูลของความคาดหวังของบัณฑิต 
กลุมเปาหมายแบงออกเปน 11กลุม มีวิธีการเก็บขอมูล ดังตอไปนี้ 
กลุมเปาหมาย วิธีการเก็บบขอมูล 
1. ผูใชบัณฑิต แบบสอบถาม 
2. ศิษยเกา แบบสอบถาม 
3. นักศึกษาปจจุบัน แบบสอบถาม 
4. ผูปกครองนักศึกษา แบบสอบถาม 
5. พ่ีเลี้ยงสหกิจ แบบสอบถามความคิดเห็นพ่ีเลี้ยงสหกิจ ภายหลังจากการฝกสหกิจ ปการศึกษา 

2562 
6. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสอบถาม 
7. ผูบริหารมหาวิทยาลัย/สาํนัก/

หลักสตูร 
วิเคราะหขอมูลจากวิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของ
หลักสตูร 
รวมกับผลจากการเขารวมประชุมกับผูบริหารของสํานักวิชา และมหาวิทยาลัย 

8. คณาจารยหลักสตูร 
(Acadamic staff) 

การประชุมรวมเพ่ือแสดงความคดิเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร  

9. นักวิชาการและเจาหนาท่ีของ
สํานักวิชา (Supporting staff) 

การประชุมรวมเพ่ือแสดงความคดิเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

10. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดนโยบาย กฎหมายดาน
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ติดตามขอมูลจากเวปไซดของหนวยงาน และเขารวมประชุมตามท่ีมกีารหนังสือเชิญ
มา 

− กระทรวงแรงงาน  

− กระทรวงมหาดไทย 

− กระทรวงอุตสาหกรรม 

− กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

− สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

− สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทํางาน (ส.อ.ป.) 

− สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) 
11. หนวยงานรับสมัครงาน (Job 

Agent) 
 

 

ติดตามขอมูลจากเวปไซดของหนวยงานรับสมคัรงาน (Job Agent) ท่ีนิยมใชสมัคร
งาน ประกอบดวย 3 เวปไซด คือ 
https://www.jobtopgun.com  
https://www.jobDB.com 
โดยสืบคนจากตาํแหนงท่ีระบุช่ือตาํแหนงงาน ดังน้ี จป.วิชาชีพ (เจาหนาท่ีความ
ปลอดภัย) เจาหนาท่ีความปลอดภยัวิชาชีพอาวุโส ผูจัดการความปลอดภัยวิชาชีพ 
Safety Officer Safety Manager และ Senior Safety Officer 
และ/หรือกําหนดวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี

− สาธารณสุขศาสตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

− วิทยาศาสตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

− วิศวกรรมศาสตร สาขาความปลอดภัย 
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและหนาท่ีความรับผดิชอบตามตําแหนงงาน ซึ่งจากขอมูลท่ีได
นํามาสรุปรวมกับผูใชบัณฑติ  
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ตารางท่ี 1 ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูใชบัณฑิตและหนวยงานรับสมัครงาน (Job Agent) 
เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปน  (Essentials) ประเด็นท่ีสําคัญ (Important) สิ่งท่ีถามีจะดี (Nice to have) 
ระบุสิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาตองมี 
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีตองมี 

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาควรตองมี 
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีจะตองมี 

สิ่งท่ีหากมีจะจะทําใหบัณฑิตมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

1. ความรูดานการบริหารจัดการดานอาชี
วอนามัย/ธุรกิจ 
2. การจัดการความปลอดภัยของ
กระบวนการ 
3. บริหารความเสีย่งภายใตทรัพยากรจํากัด 
4. กฎหมาย-แนวคิดของกฎหมาย ความ
แมนยําในกฎหมาย 
5. สุขศาสตรอุตสาหกรรม 
6. เทคนิคในดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
7. น่ังราน ระบบอัคคีภัย P&ID 
8. การช้ีบงอันตราย 
9. กฎหมายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
10. การเขียนรายงาน incident reports 
11. การตรวจสุขภาพในการประกอบอาชีพ 
12. สรางโปรแกรมการตรวจสุขภาพจาก
การทํางานและการประเมินความเสี่ยงดาน
สุขภาพสาํหรับพนักงานทุกคนและรายงาน
ตอหนวยงานตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 
13. ติดตามและอัพเดทฐานความรูเรื่อง
ความปลอดภัยดานสารเคม ี
14. วางแผนการตรวจสุขภาพประจําป 
15. ควบคุมจัดการความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย 
16. จัดทําเอกสารดานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย 
17. การจัดการงานขออนุญาตดาน
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เชน work 
permit การขออนุญาตขนสงของเสีย 
18. การจัดทําเอกสารดานความปลอดภัย
ได 
19. การใชเครื่องมือสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
20. การนําหลักการทางวิศวกรรมมาใช
อยางเปนระบบ 
21. ทักษะการสื่อสาร ใหคําแนะนําคนอ่ืน
ไดอยางเขาใจ 

1. เทคโนโลยตีางๆ ในดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
2. ขอกําหนด มาตรฐานนานาชาต ิฯลฯ 
3. ขอกําหนด ISO14001 & 45001 
4. การปองกันอัคคีภัย 
5. มาตรฐานตางประเทศ e.g. OHSAS, 
ACGIH, JISHA 
6. จัดทําเอกสารสําหรับการ audit  
8. การรับการตรวจประเมินตามขอกําหนด
และมาตรฐานตางๆท่ีสถานประกอบการ
ประยุกตใช 
9. ภาษาอังกฤษ 
10. ความเปนผูนํา 
11. ตองพรอมท่ีจะเติมเต็ม นํ้าไมเต็มแกว 
12. บุคลิกภาพ ความมั่นใจ 
13. เปดใจ ยอมรับ และเรยีนรูสิ่งใหมๆ 
ตลอดเวลา / และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1. ความรูดานการบริหารจัดการ
ธุรกิจ 
2. สรางสรรคนวัตกรรม 
3. งานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
FIRE Engineeering  เชน งาน
ออกแบบระบบ 
4. งานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
Waste water treatment 
5. การควบคุมผูรับเหมา หรือ
ผูรับจางชวง (Outsource) 
6. Integration Skill 
(Management skill) มองแบบ
องครวมในเชิงธุรกิจ 
7. ทักษะภาษาท่ีสาม 
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ระบุสิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาตองมี 
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีตองมี 

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาควรตองม ี
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีจะตองมี 

สิ่งท่ีหากมีจะจะทําใหบัณฑิตมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

22. ทักษะในการสงเสรมิความตระหนัก
ดานสุขภาพและความปลอดภัย 
23. ทักษะการนําเสนอ 
24. ฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
25. การสอน-สื่อสาร ใหพนักงานและ
ผูบริหารเขาใจ 
26. ทักษะการแกปญหา 
27. ทักษะการเขาหาคน พูดคุย 
28. ทักษะการปรับตัวใหเขากับสถานท่ี
ทํางาน และความทาทายในองคกร 
29. ทัศนคติดานความปลอดภัย 
30. ทัศนคติดานบวก 

ตารางท่ี 2 ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมศิษยเกา เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปน  (Essentials) ประเด็นท่ีสําคัญ (Important) สิ่งท่ีถามีจะดี (Nice to 
have) 

ระบุสิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาตองมี และ
บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีตองม ี

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาควรตองมี 
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีจะตองมี 

สิ่งท่ีหากมีจะจะทําใหบัณฑิตมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

1. ความรูดานกฎหมาย 
2. ทัศนคติเชิงบวกดานความปลอดภยั 
3. บริหารจดัการ 
4. กระบวนการตัดสินใจ 
5. ความรูกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
6. การตรวจความปลอดภัย (Inspection) 
7. การวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภัย 

(JSA) 
8. มาตรการปองกันอุบัติเหต ุ
9. ทักษะการคิดวิเคราะห 
10. เครื่องมือและอุปกรณในการปองกันความ

เสี่ยงอันตราย 
11. การสื่อสาร การพูด 
12. การประยุกตใชกฎหมาย 
13. การทํางานเปนทีม 

1. ทํางานอยางจริงจัง มุงมั่น 
2. ขยัน 
3. อดทน 
4. ภาวะผูนํา 
5. ความรับผิดชอบ 
6. เปดใจเรยีนรูงาน 
7. กลา Fight ในการทํางาน 
8. ระบบการจัดการความปลอดภยั 

(ISO) 
9. การแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
10. การแกไขปญหาในงานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภยั 
11. กลาสูปญหา มองปญหาอยางทา

ทาย 
12. การควบคุมอารณจากความขัดแยง 
13. การทํา Po จัดซื้ออุปกรณความ

ปลอดภัย 
14. การปรับตัวยืดหยุน 
15. การทํา Infographic 
16. การปฏิบัตจิริงหนางาน 

1. Role model ดานความ
ปลอดภัย 
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สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปน  (Essentials) ประเด็นท่ีสําคัญ (Important) สิ่งท่ีถามีจะดี (Nice to 

have) 
ระบุสิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาตองมี และ
บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีตองม ี

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาควรตองม ี
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีจะตองมี 

สิ่งท่ีหากมีจะจะทําใหบัณฑิตมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

17. ทักษะดาน Digital 
18. การวิเคราะหทางสถิติ และ Big 

data 
19. การโนมนาวใจ 
20. การสรางเปาหมายในการทํางาน 
21. การทํางานเชิงรุก ไมรอคาํสั่ง 

 
ตารางท่ี 3 ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมนักศึกษาปจจุบัน เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปน  (Essentials) ประเด็นท่ีสําคัญ (Important) สิ่งท่ีถามีจะดี (Nice to have) 
ระบุสิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาตองมี 
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีตองมี 

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาควรตองม ี
และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีจะตองมี 

สิ่งท่ีหากมีจะจะทําใหบัณฑิตมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 1. การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
2. ทักษะดาน Microsoft Office 

1. ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และตางประเทศ 
2. สหกิจศึกษาตางประเทศ 
3. สหกิจศึกษา 2 ครั้ง 
4. บุคลิกภาพด ี

 
ตารางท่ี 4 ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เก่ียวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 จากการสํารวจความคิดเห็นจากผูปกครองสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ ผูปกครองมีความ
ตองการใหบุตรหลานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป โดยใหอิสระในการเลือกสถานท่ีเรียน แตอยางไร
ก็ตาม สถานท่ีตั้ง และกองทุนเงินกูยืม หรือเงินทุนสนับสนุนในระหวางการศึกษาก็เปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกท่ีเรียน และคาดหวังวาเม่ือบุตรหลานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลวจะมีงานท่ีม่ันคง ท้ังนี้
ผูปกครองท่ีตอบแบบสํารวจนั้นรูจักและทราบวาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรียนเก่ียวกับสิ่งใด เม่ือ
สําเร็จการศึกษาแลวสามารถประกอบวิชาชีพไดตามกฎหมาย อัตราการไดงานสูง และคาตอบแทนสูง  
ความตองการ  (Needs/Requirement) 
1. นักเรียนเลือกศึกษาตอดวยตนเอง 
2. ทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย 
3. ตองการสนับสนุนทุนการศึกษา/กองทุน กยศ. 
4. มีงานทําท่ีม่ันคงเม่ือสําเร็จการศึกษา 
5. รูจักสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิขาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยู
กอนแลว 
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ตารางท่ี 5 ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมนักศึกษาปจจุบัน เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนักศึกษาปจจุบันเปนกลุมท่ีมีขนาดใหญสุดและมีความแปรปรวนของขอมูล
มาก ข้ึนกับชั้นป ประสบการณและความคาดหวังสวนบุคคล สงผลใหในประเด็นเดียวกันมีท้ังผลท่ีเปนความพึง
พอใจและตองปรับปรุง จึงจัดทําเปนสรุปประเด็น แยกหมวดหมูไวเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณารวมกับ
ขอมูลจากผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน คณาจารย อุปกรณการเรียนการสอน อื่นๆ 
1. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

2. ขอใหหลักสูตรเพ่ิมวิชาเรียนทางดานจป.

กอสรางมากขึ้น 

3. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนโปรแกรมท่ี

เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามันและความ

ปลอดภัย เชน Microsoft access, 

Microsoft excel, โปรแกรมตัดตอวีดีโอ 

เปนตน 

4. รายวิชาท่ีปฏิบัติจริงควรสอนอยางละเอียด 

และชัดเจน 

5. การฝกปฏิบัติในเรื่องของงานเอกสาร 

มากกวาการรูวามี หรือรูวาตองทํา แตเปน

การลงมือทําดวยตัวเองจริงๆ 

6. เพ่ิมเวลาเรียนในรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติจริง 

7. สอนการปฏิบัติการตรวจอุปกรณดับเพลิง 

8. หลักสูตรมีกิจกรรมฝกปฏิบัติใหมากขึ้น 

เรียนรูจากชุมชน สถานประกอบการ

มากกวาน้ี 

9. มีการเรียนรูดานการวิเคราะหโดยการนํา 

10. ความรูมาประยุกตมากยิ่งขึ้น " 

11. มีความรูความสามารถ และทักษะทาง

วิชาชีพ ท่ีสามาถปฏิบัติงานไดอยาง 

มืออาชีพ 

12. หลักสูตรสามารถใหความรูท่ีเราสามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ชํานาญ 

นักศึกษามีประสิทธิภาพในการทํางาน รูจัก

คิดวิเคราะหและประยุกตศาสตรในดาน

ตางๆได 

13. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ 

เอกชน และตางประเทศ 

14. ดูงานหรือศึกษานอกสถานท่ีท่ีครอบคลุมท้ัง

สถานประกอบการประเภทโรงงานและ

ภาครัฐ เชนโรงพยาบาล 

1. เครื่องมือในการเรียนและตรวจวัด

ใหมีเพ่ิมมากกวาน้ี 

2. เครื่องมืออุปกรณมีความ

ทันสมัยเเละเพียงพอตอจํานวน

นักศึกษาในหลักสูตร 

3. จัดหองเรียนท่ีมีขนาดเหมาะสมกับ

จํานวนนักศึกษาและอาจารย

สามารถดูแลไดท่ัวถึง 

4. อาจารยสามารถใหคําปรึกษาและ

เขาถึงได 

5. อยากใหมีอาจารยมากขึ้นเนน

เชี่ยวชาญในแตละดานของ 

อาชีวอนามัย 

1. มีงานทําเพราะสาขาอาชีวอนามัยเปน

สาขาท่ีทุกสถานประกอบการตองการ 

2. อยากใหมีการสงเสริมหรือแนะนําการ

หางานใหกับนักศึกษาท่ีกําลังจะจบ 

3. เพ่ิมอัตรานักศึกษาท่ีจบไปสอบเขา

ราชการได 

4. อยากใหมีการเขาถึงกันระหวางรุนพ่ี

และรุนนอง 

5. อยากใหหลักสูตรมีความเปน

เอกลักษณ เชนนักศึกษาทุกคนบุคลิคดี 

สุภาพ ดูกระฉับกระเฉง 

6. ควรจัดการเรียนการสอนใหลงตัวมาก

ขึ้น ไมควรมีงานท่ีกําหนดสงในชวงวัน

เวลาสอบ 

7. กอนสอบอยากใหจัดติวเเตละวิชา 

8. อยากใหมีชวงการเวลาอานหนังสือ

สอบเพ่ิมมากขึ้น 
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน คณาจารย อุปกรณการเรียนการสอน อื่นๆ 
15. ดูงานสถานประกอบการแถวภาคกลาง 

16. สหกิจศึกษาตางประเทศ 

17. อยากใหมีการปรับเปล่ียนในเรื่องของ

การสหกิจศึกษา เปน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 อยาก

ใหเปนการสหกิจศึกษาในหนวยงานภาครัฐ 

และครั้งท่ี 2 ใหเปนหนวยงานเอกชน 

 
 

 
ตารางท่ี 6 ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมพ่ีเลี้ยงสหกิจ เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปน  (Essentials) ประเด็นท่ีสําคัญ (Important) สิ่งท่ีถามีจะดี (Nice to have) 
ระบุสิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาตองมี และ
บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีตองม ี

สิ่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาควรตอง
มี และบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี
จะตองม ี

สิ่งท่ีหากมีจะจะทําใหบัณฑิตมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

1. ความรูดานกฎหมาย 

2. ทักษะการคิดวิเคราะห 

3. ความรูดานวิชาการ 

4. ฝกปฏิบัตภิาคสนาม 

5. เอกสาร 

6. การเสนอแนวคดิและโครงการใหมๆ 

1. ทักษะภาษาอังกฤษ 

2. ภาวะผูนํา 

3. ความรับผิดชอบ/จดัลําดับ

ความสําคญัของงาน/จัดการเวลา 

4. มนุษยสัมพันธ 

5. การเสนอแนวคดิและโครงการ

ใหมๆ 

6. ทักษะดาน Digital สารสนเทศ 

MS office 

1. จิตสาธารณะ 
 

 
1. การกําหนดกลุมเปาหมาย (Stakeholder) เพ่ือใหไดขอมูลของความคาดหวังของบัณฑิต 

กลุมเปาหมายแบงออกเปน 11 กลุม ดังตอไปนี้ 
1. ผูใชบัณฑิต หมายถึง เจาของหรือตัวแทนของสถานประกอบการท่ีทํางานดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ในสถานประกอบการภาคเอกชน หรือนิติบุคคล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ท่ีรับนักศึกษา

ปจจุบันในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรเขาฝกปฏิบัติงาน

และสหกิจศึกษา หรือรับบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุข

ศาสตรเขาทํางาน หรือเปนสถานประกอบการชั้นนําระดับชาติและนานาชาติท่ียังไมใชนักศึกษาหรือ

บัณฑิตของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2. ศิษยเกา หมายถึง ศิษยท่ีไดเขาเรียนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชา

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและปจจุบันสําเร็จการศึกษาแลว ซ่ึงครอบคลุมท้ังศิษย

เกาท่ีประกอบอาชีพในสถานประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการภาครัฐ 
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หรือประกอบอาชีพสวนตัว ท้ังท่ีเปนพนักงานชั่วคราวหรือพนักงานประจํา และทํางานท่ีเก่ียวของ

หรือไมเก่ียวของกับดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็ได 

3. นักศึกษาปจจุบัน หมายถึง นักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

อยูชั้นปท่ี 1-4 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

4. ผูปกครองนักศึกษา หมายถึง บิดา มารดา หรือญาติ ท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับนักศึกษาหรือบัณฑิต 

ซ่ึงเปนผูปกครองนักศึกษาปจจุบัน 

5. พ่ีเลี้ยงสหกิจ หมายถึง บุคลากรของสถานประกอบการท่ีรับผิดชอบดูแลนักศึกษาในระหวางฝกสหกิจ

ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

และทํางานท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

6. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 ท่ีอยูในชวงของการตัดสินใจ

เลือกท่ีเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

7. ผูบริหารมหาวิทยาลัย/สํานัก/หลักสูตร หมายถึง อธิการบดี คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ คณบดีและคณะกรรมบริหารสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

8. คณาจารยหลักสูตร (Acadamic staff) หมายถึง หัวหนาสาขา อาจารยประจําหลักสูตร  

และคณาจารยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

9. นักวิชาการและเจาหนาท่ีของสํานักวิชา (Supporting staff) หมายถึง นักวิชาการ เจาหนาท่ีธุรการ

สังกัดสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท้ังท่ีเปนพนักงานประจําและลูกจาง

ชั่วคราว 

10. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบาย กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง 

หนวยงานราชาการ องคกรเอกชน สมาคมท่ีทําหนาท่ีออกกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประกาศและ

ขอกําหนด ดําเนินการ ติดตาม กํากับดูแลงาน และสงเสริมงานท่ีเก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

11. หนวยงานรับสมัครงาน (Job Agent) หมายถึง องคกรหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประชาสัมพันธ  

เปนแหลงขอมูลในการสืบคนตําแหนงงานวางและรับสมัครงาน รวมท้ังสรรหาบุคลากรใหสถาน

ประกอบการ 
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ภาคผนวก ฉ ตารางการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
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1. ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตางๆ 

 

 

CEFR WU-TEP  IELTS 

TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP 

TOEIC 

TOEFL CBT 

CU-TEP 
(Internet-based Test) (Paper-based Test) 

(Institutional Testing 
Program) (Computer-based Test) 

C2 

99 – 100 9 118 – 120  667 - 677 667 - 677 975 - 990 290 - 300 

N/A  96.5 – 98.5 8.5 115 - 117 653 - 663 653 - 663 950 - 970 281 - 287 

94 - 96  8 110 - 114 637 - 650 637 - 650 905 - 945 270 - 279 

C1 
90 – 93.5  7.5 102 – 109  610 - 633 610 - 633 835 - 900 254 - 267 

99 – 120   87 – 89.5 7 96 - 101 586 - 607 586 - 607 775 - 830 240 - 252 

B2 

83.5 – 86.5 6.5 79 - 95 548 - 583 548 - 583 685 - 770 212 - 238 

81 - 83 
6 

72 – 78   532 - 546 532 - 546 645 - 680 199 - 211 

70 – 98  73.5 – 80.5 60 – 71 498 - 530  498 - 530  570 - 640  171 - 197  

B1 

63.5 - 73 5.5 46 - 59 453 - 496 453 - 496 445 - 565 133 - 169 

60.5 - 63 
5 

42 - 45 440 - 450 440 - 450 410 - 440 125 - 127 

35 – 69  
59 - 60  35 – 41 417 - 437 417 - 437 360 - 405 107 - 123 

 54 – 58.5 4.5 32 - 34 400 - 413 400 - 413 340 - 355 97 - 103 

A2 

48.5 – 53.5 4 28 - 31 387 - 398 387 - 398 310 - 335 87 - 95 

40.5 - 48 3.5 25 – 27  377 - 383 377 - 383 285 - 305 80 - 85 
14 – 34  

33.5 – 40   3 21 - 24 353 - 373 353 - 373 265 - 280 67 – 77 

A1 
 17 – 33 1.5 - 2.5 9 – 20  310 - 350 310 - 350 130 - 260 33 - 65 

N/A 
0 – 16.5 0 – 1 0 - 8 310 310 0 – 125 3 – 30 
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เอกสารอางอิง 

 https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/ 

 https://www.ielts.org/-/media/pdfs/comparing-ielts-and-cefr.ashx, SaudiTOEFLNetwork2011 
 

2. ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เทากับ 550 

CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based Test) (Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-based 

Test) 

B2 84 6.5 80 550 550 686 213 100 

 

3. ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เทากับ 500 
CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based 
Test) 

(Paper-based 
Test) 

(Institutional 
Testing Program) 

(Computer-
based Test) 

B2 74 6 61 500 500 571 172 85 

 

4. ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เทากับ 450 

CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based 

Test) 

(Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-

based Test) 

B1 63 5 45 450 450 440 127 69 
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5. ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากขอสอบแบบตาง ๆ ท่ีคะแนน TOEIC เทากับ 550 

CEFR WU-TEP IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL ITP TOEIC TOEFL CBT CU-TEP 

(Internet-based 

Test) 

(Paper-based 

Test) 

(Institutional 

Testing Program) 

(Computer-

based Test) 

B1 72 5.5 58 492 492 550 165 82 
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