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๒ 
 

 

สารบัญ 
หน้า 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หมวดที่ ๑    ข้อมูลทั่วไป  ๔ 
หมวดที่ ๒    ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  ๑๐ 
หมวดที่ ๓    ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  ๑๒ 
หมวดที่ ๔    ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  ๕๙ 
หมวดที่ ๕    หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  ๖๓ 
หมวดที่ ๖    การพัฒนาคณาจารย์  ๖๘ 
หมวดที ่๗    การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๖๙ 
หมวดที่ ๘    การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๗๘ 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ๑    แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) ๘๐ 
ภาคผนวก ๒    ๘๕ 

    ๒.๑   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย ๘๕ 
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 

    ๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ๘๘ 
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้  ๙๐ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)  
ภาคผนวก ๔    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ ๙๒ 
             ๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้  ๙๓ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
             ๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้  ๙๘ 

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ภาคผนวก ๕    สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๑๐๔ 
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ภาคผนวก ๖    รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ๑๑๗ 

และอาจารย์พิเศษ  
ภาคผนวก ๗    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ๑๔๗ 

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย   
  และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน  
ภาคผนวก ๘    ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  ๑๗๙ 

หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน  
ภาคผนวก ๙    เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) ๑๘๓ 
ภาคผนวกอ่ืนๆ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๑๙๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๓ 
 

 
 

มคอ.๒  รายละเอียดของหลักสตูร 
 

 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)  หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมของการจัด
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร  ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ  เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ  โดย
คณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
 รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนว่าอะไรบ้าง  เข้าใจถึงวิธีการ
สอน  วิธีการเรียนรู้  ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ  รายละเอียดของหลักสูตร  จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่
เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้  รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 
 

ประกอบด้วย ๘ หมวดตอ่ไปนี้ 
 

 หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป  
 หมวดที่ ๒   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  
 หมวดที่ ๔   ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  
 หมวดที่ ๕   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 หมวดที่ ๖   การพัฒนาคณาจารย์  
 หมวดที่ ๗   การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 หมวดที่ ๘   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๑ 
---------------------------- 

 
ชื่อสถาบนั มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
หมวดที ่๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)   
                 ชื่อย่อ   :    วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
     ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :       Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)  
                 ชื่อย่อ   :    B.Sc. (Occupational Health and Safety) 
 
๓.   วิชาเอก :  ไม่ม ี 
 
๔.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ๑๕๐ หน่วยกิต 
 
๕.   รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

 ๕.๓ ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  : รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๕ 
 

๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 เมื่อวันที่ ๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖.๕ ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 
................... เมื่อวันที่ ................................................................... 

๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................................. 
 

๗.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได ้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังการเปิดสอนแล้ว ๒ ปี) 
 
๘.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๘.๑  นักปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ 
 ๘.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 
 ๘.๑.๒ นักความปลอดภัยวิชาชีพ 
 ๘.๑.๓ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
 ๘.๑.๔ พนักงานตรวจความปลอดภัย  
 ๘.๑.๕ นักปฏิบัติการ/ผู้ช านาญการ ในการตรวจวัด ตรวจสอบ และทดสอบด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๘.๒  นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการยศาสตร์ ด้านสาธารณสุข  ด้านแรงงาน  
ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นต้น 
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๖ 
 

๙.  ชือ่-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒) 

๑ ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน 
๓-๕๗๐๑-๐๕๙๕x-xx-x 
 

อาจารย ์
 

Ph.D. (Social Development and  
 Environmental Management 
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 (นิด้า): ๒๕๕๗ 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 (นิด้า): ๒๕๕๐ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
 สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๓๓ 

Changraksa S., Yogyorn D., 
Boonyayothin V., 
Sujirarat D. Discovering 
the Influencing Factors 
of Safety Culture in the 
State-owned Enterprise 
in Thailand. Int J 
OSHFE-Allied Sci. 2018; 
1(1):1-16.  

 

๒ ดร.ประมุข โอศิริ 
๓-๒๔๐๔-๐๐๑๑x-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

Sc.D. (Industrial Hygiene) 
 University of the Massachusetts 

Lowell, USA: ๒๕๔๗ 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัย)  มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๓๐ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๒ 

ธีร์พิพัฒน์ สานพิามะณี, ประมุข 
โอศิริ, สมพร กันทรดุษฎี 
เตรียมชัยศร,ีเฉลิมชัย  
ชัยกิตติภรณ์, นพกร  
จงวิศาล. การสัมผัสสาร 
ไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท  
(ดีอีเอชพี) ทางการหายใจ
และระดับสารเมแทบอไลต์
ในปัสสาวะของพนักงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกโพลี
ไวนิลคลอไรด์ วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 
๒๕๖๐; ๑๐(๓๖):๒๐-๓๓. 

๓ ดร.ไชยนนัต์ แท่งทอง 
๓-๙๔๙๙-๐๐๒๐x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Environmental engineering)  
Michigan State University, USA: 
๒๕๕๗ 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย: ๒๕๔๕ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย: ๒๕๔๒ 

ไชยนันต์ แทง่ทอง, แพรวพรรณ 
คงนิล, อิงอร ปัญญากิจ, 
ประทีป อารยะกิตติพงศ์, 
กุลพิพิทย์ จันทร์บวย,  
สุธาวัลย์ สิทธิวชิชาพร, 
สมฤดี ฤดีเจริญสกุล, สรา 
อาภรณ์.  
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๗ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การก ากับดูแลร้านจ าหนา่ย
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
เพื่อลดปัญหาสารพษิตกค้าง
ในสินค้าเกษตร วารสาร
เกษตรพระวรุณ ๒๕๖๐; 
๑๔(๒): ๑๙๙-๑๐๗ 

๔ ดร.อริยะ  
บุญงามชัยรัตน ์
๓-๑๐๐๒-๐๐๕๙x-xx-x 

อาจารย ์ Dr.P.H. (Epidemiology and 
International Health)  
Bielefeld University, Germany: 
๒๕๕๑ 

Master of Health Services 
Management 
(Health Policy and 

Management) 
Kansas University, USA: ๒๕๔๓ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาโภชนวทิยา  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

สุมิตรา ดอกเข็ม  
วันทนี พนัธุป์ระสิทธิ์  
วรกมล บุณยโยธนิ  
อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย 
อริยะ บุญงามชัยรัตน ์
ดัชนชีี้วัดการตอบสนองของ
ร่างกายต่อความร้อนที่
เหมาะสมส าหรับคนงานใน
โรงงานหล่อหลอมโลหะ  
วารสารความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม (E-Journal)  
๒๕๖๐;๒๖(๑):๕๑-๕๕ 

๕ ดร.วรกมล บุณยโยธิน 
๓-๑๐๐๖-๐๒๙๗x-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี: ๒๕๕๔ 

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๔๘ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๔๓ 

วรกมล บุณยโยธนิ, วันทนี  
พันธุ์ประสิทธิ์, ทัศนพ์งษ์  
ตันติปัญจพร.  
การประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดมะเร็งจากการรับ
สัมผัสฟอร์มัลดไีฮด์ทางการ
หายใจของเจ้าหน้าที่ผา่และ
รักษาศพ. เวชสารแพทย์
ทหารบก ๒๕๖๑;๗๑(๑):
๓๙-๔๙. 
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๘ 
 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ๑๐.๑  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ 
 ๑๐.๒  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ 
 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของระบบการผลิตของประเทศ
ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอนจนสารเคมี
ต่างๆ ที่น าเข้ามาใช้ในกระบวนการท างาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ประกอบ
อาชีพ นอกจากนี้ มาตรฐานหรือมาตรการกีดกันทางการค้า ที่มีการยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานเด็ก  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขึ้นเป็นข้อก าหนดในการปฏิบัติ ท าให้เป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องน ามาพัฒนาเพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 ๑๑.๒   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมในหลายพ้ืนที่ของประเทศ มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากชุมชนเกษตรกรรมเป็น
อุตสาหกรรม ท าให้สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองเพ่ิมมากขึ้น และพัฒนาการทางด้านสังคม ที่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ท าให้ประชาชนและภาครัฐมีการ
ตื่นตัวด้านการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ประเด็นในการพิจารณาผลกระทบที่ส าคัญประเด็น
หนึ่ง ก็คือ ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อภาคประชาชน ท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน 
ผนวกกับการเปิดประชาคมอาเซียน ที่ท าให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ตลอดจนการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ท าให้ตลาดแรงงานมีการขยายตัวตาม โดยพบว่ามีแรงงานที่ ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม  มากกว่า ๑๕ ล้านคน ท าให้การพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 นอกจากนี้ การพัฒนาหรือปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น
ประเด็นที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับกฏหมายหรือข้อก าหนดต่ างๆ อาทิ พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๓ และกฎกระทรวงฯ ก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๗(๒) ที่ก าหนดให้มีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน ระดับวิชาชีพ ประจ าอยู่ในสถานประกอบกิจการได้ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการก าหนดบทบาทให้มีการด าเนินงานด้านการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง นโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย อาทิ การประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี” แผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ตลอดจนการลงนามสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗  
ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖  (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
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๙ 
 

๑๒.   ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพของกลุ่มวัยท างานและปัจจัยก าหนด
สุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
น าเข้าเทคโนโลยีการผลิต สารเคมีและเครื่องจักรที่ทันสมัย อาจส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการเกิด
โรคจากการท างานมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่สังคมเมือง การที่
ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่มากขึ้น และการมีประชาคมอาเซียน  
ที่ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปัญหาสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพและ
ชุมชน รวมทั้ง การปรับปรุงกฏหมายและแนวนโยบายของภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบัณฑิตที่เพ่ิมขึ้น มีทักษะความสามารถที่สมดุลทั้งความรอบด้านและ
เฉพาะทางตอบสนองต่อประเภทอุตสาหกรรม ด้านวิชาการควบคู่กับทักษะการแก้ไขปัญหา การพัฒนาหลักสูตรจึง
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ “สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ 

ศิลป์และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” มีความโดดเด่นใน
การผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และการสาธารณสุขมายาวนาน ซึ่งครอบคลุมด้านการรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
และการควบคุมป้องกันโรค ประกอบกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึงการมีประชาคมอาเซียน การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมผ่านนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในแต่ละประเภทของภาคการท างาน สามารถ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทางวิชาการและวิชาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างผู้เชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี ๒.๒   

 
๑๓.  ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

๑๓.๑  นักศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเรียนร่วมกับหลักสูตรอื่นที่คณะวิทยาศาสตร์  
จ านวน ๑๖ รายวิชา ๓๖ หนว่ยกิต 

๑๓.๒  นักศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเรียนร่วมกับหลักสูตรอ่ืนที่คณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน ๑๑ รายวิชา ๓๐ หน่วยกิต 

๑๓.๓  นักศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเรียนร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
จ านวน ๖ รายวิชา ๑๘ หน่วยกิต 
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๑๐ 
 

หมวดที ่๒.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
       ๑.๑  ปรชัญา ความส าคัญของหลักสูตร 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและ
ประสบการณ์ท่ีผ่านการเรียนรู้ในการท างานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       ๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

         ๑.๒.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  
 ๑.๒.๑.๑ มีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์จ าเพาะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ๑.๒.๑.๒ สามารถปฏิบัติงานและเป็นผู้น าในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
 ๑.๒.๑.๓ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ 
 ๑.๒.๑.๔ มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานเป็นทีม และร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 ๑.๒.๑.๕ สื่อสารความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อแนะน าในการท างานด้านอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๑.๒.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)   

     ๑)  PLO1 ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในการปกป้องและ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

     ๒)  PLO2 ชี้บ่งปัจจัยอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

     ๓)  PLO3 จัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
สถานประกอบกิจการและชุมชน 

     ๔)  PLO4 ควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพได้ตาม
มาตรฐานและกฏหมาย 

     ๕)  PLO5 ใช้ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม  

     ๖) PLO6  ปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบ
อาชีพตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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๑๑ 
 

๒.    แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. หลักสูตร ๑. การวิเคราะห์การด าเนินงานของ

หลักสูตรโดยพิจารณาจุดอ่อน/
จุดแข็งภายในองค์กร 
ผู้เข้าร่วม - คณาจารย์ 
   - ศิษย์เก่า 
   - ผู้ใช้บัณฑิต 

๑. 
๒. 

ผลการวิเคราะห์ 
การเข้าร่วมประชุมของบุคลากร
ภายในและภายนอก 

๒. พัฒนาหลักสูตร ๑. 
 

๒. 

จัดให้มีการติดตามการท างาน
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
ติดตามสถานการณ์ของงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์และตรง
กับสถานประกอบกิจการมากขึ้น 
 

๑. 
 
 

๒. 
 

๓. 
 
 
 

๔. 
 
 

หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนวิชา 
สอดคล้องกับเหตุการณ์และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิตได้งานท าในองค์กรชั้นน า
ของประเทศ 
ความสามารถในการจัดท าและ
บริหารแผนงานโครงการด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการ 
ความสามารถและทักษะด้านการ
สื่อสาร การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของทั้ง
นายจ้างและลูกจ้างให้เหมาะสม 
เพ่ือการด าเนินงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

๓. พัฒนาบุคลากร ๑. 
 

๒. 
 

๓. 

ส่งเสริมบุคลากรให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ 
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านการเรียนการสอน 
สนับสนุนให้คณาจารย์เป็น
วิทยากร/ให้บริการวิชาการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๑. 
 

๒. 
 
 

๓. 

การเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วม
สัมมนา 
การได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
ผู้ด าเนินการหรือจัดประชุม
วิชาการ 
การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการออกกฎหมาย 
หรือควบคุม/สอบวิทยานิพนธ์ 
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๑๒ 
 

หมวดที ่๓.    
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑ ระบบ  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
๒.  การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑   วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติยกเว้นรายวิชา
ที่มีการปฏิบัติในชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม 
   การเรียนการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ 
   เวลาการสอน  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายวิทย์-คณิต ตาม
ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  และ ๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของ
นักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร เป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนที่มีความแตกต่างกัน อาจจะมีความรู้พ้ืนฐานในการเรียนที่แตกต่างกัน 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
๑. 
 
 
๒. 

การปรับวิธีการเรียนให้เข้ากับการเรียน
ระดับอุดมศึกษาท าให้ผลการเรียนตกต่ า 
ความห่างไกลจากผู้ปกครอง  
การขาดความต้านทานต่อสิ่งเร้าที่ไม่
เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ ท า
ให้นักศึกษาบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

๑. 
 
 
๒. 

ประชุมชี้แจง ให้ค าแนะน านักศึกษาถึง
วิธีการเรียนการสอน การเข้าห้องสมุด การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน า
ถึงวิธีการปรับตัว การตอบปฏิเสธในเรื่องที่
ไม่เหมาะสม การเลือกคบเพ่ือนใหม่ 

๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จ านวนที่คาดว่าจะรับ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ 

๖๒ 
- 

๖๒ 
- 

๖๒ 
- 

๖๒ 
๖๒ 

๖๒ 
๖๒ 

จ านวนสะสม ๖๒ ๑๒๔ ๑๘๖ ๒๔๘ ๒๔๘ 
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๑๓ 
 

๒.๖    งบประมาณตามแผน 
      ด้านการลงทุน 
 ใช้งบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และจากค่าบ ารุงการศึกษา      
      ๒.๖.๑   ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 

 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร จ านวน  ๖๕,๕๕๐.-  บาท   
 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร จ านวน  ๕๒,๐๖๐.-  บาท       
 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน จ านวน  ๔๖.-  คน      
 จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ จ านวน  ๖๐.-  คน      

  ๒.๖.๒   การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต  (บาท/ต่อปีการศึกษา) 
             ๑)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต      

ล าดับ รายจ่าย บาท/ต่อปีการศึกษา 
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๙๔,๔๐๐ 
๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๑๓๕,๐๐๐ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๓๐๐,๐๐๐ 
๔ ค่าเสื่อมราคา ๓๑,๕๐๐ 
๕ เงินอุดหนุน - 
๖ ค่าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ๘๒,๕๐๐ 
๗ อ่ืน ๆ  ๓๗,๕๐๐ 

       ๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอ่ืนๆ 
ล าดับ รายได้ บาท/ปี/หลักสูตร 

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต ๙๘๓,๒๕๐ 
๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการศึกษาใน

หลักสูตร 
- 

๓. อ่ืน ๆ  - 
๒.๗   ระบบการศึกษา  

   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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๑๔ 
 

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
นักศึกษาท่ีย้ายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจ

ขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตได้ตามขั้นตอนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร   

๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต  
๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้     
๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า        ๓๐    หน่วยกิต  

๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ๙       หน่วยกิต  
๒.  กลุ่มวิชาภาษา      ๑๕     หน่วยกิต  
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖      หน่วยกิต   

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ                   ๑๑๔ หน่วยกิต  
๑.  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         ๓๖ หน่วยกิต  
๒.  วิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     ๓๐ หน่วยกิต  
๓.  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ๔๘ หน่วยกิต    

 ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า       ๖    หน่วยกิต 
 

  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ  ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนชั่วโมง

ของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย  และ/หรือ ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  
ได้แก่  xxxx xxx  x(x-x-x)  หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก  จ านวนหน่วยกิตรวม 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  โดยก าหนด  ดังนี้ 

 ตัวเลข  รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้ 

ก.   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังนี้ 
 -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ 
  มม.  :  MU   หมายถึง     รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 สศ  :  PH หมายถึง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 วท  :  SC หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ศศ  :  LA หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์ 
 สม  :  SH หมายถึง  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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๑๕ 
 

- ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชา หรือโครงการ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอน  ดังนี้ 
ชส  :  BS หมายถึง      ภาควิชาชีวสถิติ 
บส  :  AD หมายถึง  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
รบ  :  EP หมายถึง  ภาควิชาระบาดวิทยา 
สษ  :  HE หมายถึง  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
อส  :  EH หมายถึง  ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ออ  :  OH หมายถึง  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อช  :  CH หมายถึง  ภาควิชาอนามัยชุมชน 

ข.   ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 
-  เลขตัวหน้า      หมายถึง     ระดับชั้นปี ที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ 
-  เลข ๒ ตัวท้าย  หมายถึง     ล าดับที่การเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานั้น ๆ เพ่ือไม่ให้ 

          ตัวเลขซ้ าซ้อนกัน 
-  ความหมายของจ านวนหน่วยกิตรวม  ให้ความหมายของตัวเลข  
-  ชื่อรายวิชา  
 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๙  หน่วยกิต  
  มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 
  MUGE 101 General Education for Human Development    
  มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์   ๓ (๒-๒-๕) 
  MUGE 102 Social Studies for Human Development   
  มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 
  MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development   

สศสษ ๒๓๕  จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ    ๒ (๒-๐-๔) 
PHHE   235   Health and Wellness Psychology 

 
๒.  กลุ่มวิชาภาษา ๑๕  หน่วยกิต  

 - รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย  ๓  หน่วยกิต 
  ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
  LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication    
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๑๖ 
 

- รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ๑๒ หน่วยกิต 
(๑) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน ๒ รายวิชา ๖ หน่วยกิต ตามระดับคะแนนที่ 

คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้ 
  ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑    ๓ (๒-๒-๕) 
  LAEN 103 English Level 1 
  ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
  LAEN 104 English Level 2 
  ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓    ๓ (๒-๒-๕) 
  LAEN 105 English Level 3 
  ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔    ๓ (๒-๒-๕) 
  LAEN 106 English Level 4 

(๒) รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่หลักสูตรก าหนด ๖ หน่วยกิต 
  ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
  LAEN 266 English for Health Science 
  ศศภอ ๒๗๑   การเขียนเพ่ือการท างานและการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
  LAEN 271   Writing for Work and Study 

 
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๖  หน่วยกิต   

  ศศพฐ  ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์   ๓ (๓-๐-๖) 
  LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 

ทสคพ  ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์     ๓ (๒-๒-๕) 
  ITCS 155 Computer Applications     

 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า  ๑๑๔ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

๑.  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                     ๓๖ หน่วยกิต  
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน    ๓ (๒-๓-๕) 

 SCAN 101 Basic Anatomy       
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาพ้ืนฐาน     ๒ (๒-๐-๔) 

 SCBI  114  Basic Biology     
 วทชว  ๑๑๕ ฐานของชีวิต     ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
 SCBI  115 Basic of Life 
 วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖) 

 SCBC  203  Basic Biochemistry   
 วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น    ๑ (๐-๓-๑) 
 SCBC  204  Laboratories Experiments in Basic Biochemistry 
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๑๗ 
 

วทคม  ๑๐๒ เคมีทั่วไป     ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  102 General Chemistry 
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี      ๑ (๐-๓-๑) 

 SCCH  118 Chemistry Laboratory      
 วทคม ๑๒๘ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์    ๑ (๐-๓-๑) 

 SCCH  128  Organic Chemistry Laboratories   
 วทคม  ๑๒๙  เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน    ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH  129  Basic Organic Chemistry 
 วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA  162  Calculus and Introduction to Ordinary Differential Equations  
 วทคณ ๑๘๒  สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
 SCMA  182 Statistics for Health  Science 

 วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน    ๓ (๒-๓-๕) 
 SCMI  203  Basic Microbiology      

  วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน    ๓ (๒-๓-๕) 
  SCPS 202 Basic Physiology   

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป    ๑ (๐-๓-๑) 
 SCPY 110 General Physics Laboratory       

 วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
 SCPY  155 Basic Physics for Health Science   

 วทฟส ๑๕๖ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๓ (๓-๐-๖)  
 SCPY 156 Physics for Health Science      
 

๒.  วิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                            ๓๐ หน่วยกิต  
สศบส ๒๐๑ การบริหารงานสาธารณสุข ๑   ๓ (๓-๐-๖)  
PHAD  201 Public Health Administration I 
สศออ ๒๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน า  ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH  201  Introduction to Occupational Health and Safety 
สศอส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ๓ (๓-๐-๖) 
PHEH 202  Environmental Health Science 
สศสษ ๒๐๔ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   ๓ (๓-๐-๖)  
PHHE  204  Health Education and Health Behavior 
สศชส ๓๐๔ ชีวสถิติ ๒     ๓ (๓-๐-๖) 

 PHBS  304 Biostatistics II   
 

http://intranet.mahidol/op/oraa/SCCH-eng%20112%20%20General%20Chemistry.doc


 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๘ 
 

  สศรบ ๓๐๖ หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต์  ๓ (๓-๐-๖) 
 PHEP  306  Principles of Epidemiology and Its Application  
 สศออ  ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐานและการดูแลทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH   320 Fundamental of Occupational Medicine  

and Medical Care   
 สศออ  ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  ๓ (๓-๐-๖) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 PHOH 321 Laws and Ethics in Public Health, 

Occupational Health and Safety 
 สศออ  ๓๘๗ การฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  ๓ (๐-๑๘-๙) 
   ในสถานประกอบกิจการ 
 PHOH   387 Safety Practice in the Establishments 

   สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม  ๓ (๓-๐-๖) 
  PHOH 451 Occupational Disease and Control 

 
๓.  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                ๔๘ หน่วยกิต    

สศออ  ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้านอาชีวอนามัย  ๒ (๑-๒-๓) 
   ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
 PHOH  311 Principles of Engineering for Occupational Health, 
   Safety and Environment 

สศออ ๓๑๒ สรีรวิทยาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการท างาน ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH 312 Environmental and Work Physiology 
 สศออ  ๓๑๓ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย ๒ (๒-๐-๔) 
 PHOH   313 Industrial Process and Hazards 
 สศออ ๓๑๔ วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔) 
 PHOH 314 Industrial Safety Engineering 
 สศออ  ๓๑๕ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้านสุขศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
   อุตสาหกรรม  
 PHOH   315 Fluid Mechanics for  Industrial Hygiene   

สศออ  ๓๑๖ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน   ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH   316 Fundamental of Industrial Hygiene 
 สศออ  ๓๑๗ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH 317 Industrial Safety  
 สศออ  ๓๑๘ พิษวิทยาอาชีวอนามัย    ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH   318 Occupational Toxicology  
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๑๙ 
 

 สศออ ๓๑๙ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง   ๒ (๒-๐-๔) 
 PHOH 319 Risk Assessments and Management  
 สศออ ๓๒๒ การป้องกันควบคุมอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินสารเคมี ๓ (๒-๒-๕) 
 PHOH 322 Prevention and Protection of Fire  

and Chemical Emergency  
 สศออ  ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย   ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH  403  Occupational Health Administration 

สศออ ๔๓๔ การยศาสตร์     ๒ (๒-๐-๔) 
 PHOH 434 Ergonomics  
  สศออ ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติ และสากลส าหรับระบบ  ๒ (๒-๐-๔) 
   การจัดการระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  
   และอาชีวอนามัย 

PHOH 436 National and International Standard for Quality,  
  Environment, Occupational Safety and Health  
  Management System 

 สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ   ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH 439 Air Pollution Control Engineering 
 สศออ  ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
 PHOH   444 Industrial Ventilation 
  สศออ   ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์   ๓ (๒-๒-๕) 
   ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 PHOH 446 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
  สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ๒ (๑-๒-๓) 
   และความปลอดภัย        
 PHOH 447 Industrial Hygiene and Safety Practice 

  สศออ ๔๕๖ สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ๒ (๑-๒-๓) 
 PHOH 456 Occupational Health and Safety Seminar 

สศออ ๔๘๙ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ    ๓ (๐-๑๘-๙) 
 PHOH 489 Professional Field Practice 
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๒๐ 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
  สศออ ๔๐๗ จิตวิทยาอุตสาหกรรม    ๒ (๒-๐-๔) 
  PHOH 407 Industrial Psychology      
   สศออ  ๔๓๗ เครื่องมือวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) 
  PHOH 437 Toxicology  Instrumentations  

 สศออ ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
 PHOH 438 Industrial Waste Managements 

  สศออ  ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย    ๒ (๒-๐-๔) 
  PHOH 452 Storage of Hazardous chemicals   
  สศออ ๔๕๕ ความปลอดภัยในการท างาน   ๒ (๒-๐-๔) 
  PHOH 455 Safety at Work 

 
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เปิด

สอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามความสนใจและตามที่ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
เห็นสมควร 
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๒๑ 
 

      ๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     
 
ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑*  การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 

 MUGE 101  General Education for Human Development     
 มมศท ๑๐๒*  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย ์   ๓ (๒-๒-๕) 
 MUGE 102  Social Study for Human Development     
 มมศท ๑๐๓**  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development    
 ศศภท ๑๐๐**  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100  Art of Using Thai Language  in Communication    
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕*** ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓    ๓ (๒-๒-๕) 

 LAEN 103-105 English Level I-III        
 วทชว ๑๑๔  ชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน    ๒ (๒-๐-๔) 
 SCBI 114  Basic Biology       

วทชว  ๑๑๕  ฐานของชีวิต     ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI  115  Basic of Life 
วทคม  ๑๐๒  เคมีทั่วไป     ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  102  General Chemistry 
วทคม ๑๑๘  ปฏิบัติการเคมี        ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 118  Chemistry Laboratory  
วทคณ ๑๖๒  แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 162   Calculus and Introduction to Ordinary Differential Equations 

 วทฟส ๑๕๕  ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 155  Basic Physics for Health Science 
 
     รวมหน่วยกิต   ๒๑ หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ 
* จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 
** จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
*** จัดกลุ่มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา 

http://intranet.mahidol/op/oraa/SCCH-eng%20112%20%20General%20Chemistry.doc
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๒๒ 
 

ชัน้ปีท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑*  การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 

 MUGE 101  General Education for Human Development     
 มมศท ๑๐๒*  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์   ๓ (๒-๒-๕) 
 MUGE 102  Social Study for Human Development     
 มมศท ๑๐๓**  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development    

ศศภท ๑๐๐**  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Art of Using Thai Language in Communication     

 ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖*** ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔    ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 104-106 English Level II-IV      

ทสคพ ๑๕๕  การประยุกต์คอมพิวเตอร์     ๓ (๒-๒-๕) 
 ITCS 155  Computer Applications      

วทฟส ๑๑๐  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป    ๑ (๐-๑-๕) 
SCPY  110  General Physics Laboratory  

 ศศพฐ  ๑๔๔  การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์   ๓ (๓-๐-๖) 
 LAFE 144  Critical Thinking and Analysis 

วทฟส ๑๕๖  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 156  Physics for Health Science     
     
     รวมหน่วยกิต   ๑๘ หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 
* จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 
** จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
*** จัดกลุ่มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา 
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๒๓ 
 

ชั้นปีท่ี ๒        
ภาคการศึกษาที่ ๑    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ศศภอ ๒๗๑    การเขียนเพ่ือการท างานและการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
 LAEN 271    Writing for Work & Study 

วทกว ๑๐๑  กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน    ๓ (๒-๓-๕) 
 SCAN 101  Basic Anatomy        

วทคม ๑๒๘  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์    ๑ (๐-๓-๑) 
 SCCH 128  Organic Chemistry Laboratories  

วทคม  ๑๒๙   เคมีอินทรีย์พื้นฐาน    ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  129   Basic Organic Chemistry 
วทจว ๒๐๓  จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน    ๓ (๒-๓-๕) 

 SCMI 203  Basic Microbiology       
สศสษ 204  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   ๓ (๓-๐-๖)  
PHHE  204   Health Education and Health Behavior 
สศสษ  ๒๓๕    จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ    ๒ (๒-๐-๔) 
PHHE 235    Health and Wellness Psychology 
สศออ ๒๐๑  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน า  ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH  201   Introduction to Occupational Health and Safety  
 

      รวมหน่วยกิต   ๒๑ หน่วยกิต  
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๒๔ 
 

ชั้นปีท่ี ๒        
ภาคการศึกษาที่ ๒    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ศศภอ ๒๖๖    ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
 LAEN 266    English for Health Science 

  วทชค   ๒๐๓  ชีวเคมีเบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖) 
  SCBC   203   Basic Biochemistry   
  วทชค   ๒๐๔  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น    ๑ (๐-๓-๑) 
  SCBC   204   Laboratories Experiments in Basic Biochemistry    

วทคณ ๑๘๒  สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
 SCMA 182  Statistics for Health Science      
 วทสร ๒๐๒  สรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน    ๓ (๒-๓-๕) 
 SCPS 202  Basic Physiology 

สศบส ๒๐๑  การบริหารงานสาธารณสุข ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
 PHAD 201  Public Health Administration I 

สศอส ๒๐๒  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ๓ (๓-๐-๖) 
PHEH 202   Environmental Health Science  

 
รวมหน่วยกิต   ๑๘ หน่วยกิต 
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๒๕ 
 

ชั้นปีท่ี ๓        
ภาคการศึกษาที่ ๑    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สศชส ๓๐๔ ชีวสถิติ ๒      ๓ (๓-๐-๖) 
PHBS  304  Biostatistics II 

 สศรบ ๓๐๖ หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต์   ๓ (๓-๐-๖) 
PHEP  306  Principles of Epidemiology and Its Application  
สศออ  ๓๑๒ สรีรวิทยาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการท างาน  ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   312 Environmental and Work Physiology 
สศออ ๓๑๓ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย  ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH  313 Industrial Process and Hazards 
สศออ  ๓๑๕ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ (๑-๒-๓) 
PHOH   315 Fluid Mechanics  for  Industrial Hygiene   
สศออ  ๓๑๖ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน    ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   316 Fundamental of Industrial Hygiene 
สศออ  ๓๑๗ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   317 Industrial Safety   
 

รวมหน่วยกิต   ๑๙ หน่วยกิต 
 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๒๖ 
 

ชั้นปีท่ี ๓        
ภาคการศึกษาที่ ๒    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สศออ  ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้านอาชีวอนามัย   ๒ (๑-๒-๓) 
  ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
PHOH   311 Principles of Engineering for Occupational Health  
  Safety and Environment 
สศออ  ๓๑๔ วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH   314 Industrial Safety Engineering 
สศออ  ๓๑๘ พิษวิทยาอาชีวอนามัย     ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   318 Occupational Toxicology 
สศออ  ๓๑๙ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง    ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH   319 Risk Assessments and Management    
สศออ  ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐานและการดูแลทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   320 Fundamental of Occupational Medicine and Medical Care   
สศออ  ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข   ๓ (๓-๐-๖) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
PHOH   321 Laws and Ethics in Public Health,  

Occupational Health and Safety 
สศออ  ๓๒๒ การป้องกัน ควบคุมอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินสารเคมี  ๓ (๒-๒-๕) 
PHOH   322 Prevention and Protection of Fire and Chemical Emergency 
สศออ  ๓๘๗ การฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย   ๓ (๐-๑๘-๙) 
  ในสถานประกอบกิจการ 
PHOH   387 Safety Practice in the Establishments 

 
รวมหน่วยกิต   ๒๑ หน่วยกิต 
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๒๗ 
 

ชั้นปีท่ี ๔        
ภาคการศึกษาที่ ๑    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สศออ  ๔๓๔ การยศาสตร์      ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH   434 Ergonomics 
สศออ  ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติและสากลส าหรับระบบการจัดการ  ๒ (๒-๐-๔) 
  ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  
  และอาชีวอนามัย 
PHOH   436 National and International Standard for Quality,  
  Environment, Occupational Safety and Health  
  Management System 
สศออ  ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ   ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   439 Air Pollution Control Engineering  
สศออ  ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม   ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   444 Industrial Ventilation 
สศออ  ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์     ๓ (๒-๒-๕) 
  ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   
PHOH   446 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 

  สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม       ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH 451 Occupational Disease and Control  
สศออ  ๔๕๖ สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ๒ (๑-๒-๓) 
PHOH   456 Occupational Health and Safety Seminar 
 

รวมหน่วยกิต   ๑๗ หน่วยกิต 
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๒๘ 
 

ชั้นปีท่ี ๔        
ภาคการศึกษาที่ ๒    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สศออ  ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย    ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH  403  Occupational Health Administrations 
สศออ  ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   ๒ (๑-๒-๓) 
PHOH   447 Industrial Hygiene and Safety Practice 
สศออ  ๔๘๙ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ     ๓ (๐-๑๘-๙) 
PHOH   489 Professional Field Practice 
 
  วิชาเลือกเสรี ๖  หน่วยกิต 
  Elective Course 
 

 
รวมหน่วยกิต   ๑๔ หน่วยกิต 
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๒๙ 
 

๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 

       ๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา  

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development     
  ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์/
ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพ่ือ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมการประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  
 The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / 
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications 
of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; 
synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to 
benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems 
of case studies. 
 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Study for Human Development     

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์  ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพ่ือคุณประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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๓๐ 
 

Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of 
the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in 
historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; 
analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, 
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their 
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development    

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่
ส าคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in 
relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts 
of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / 
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / 
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve 
the problems of case studies. 
 
สศสษ  ๒๓๕   จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ      ๒ (๒-๐-๔) 
PHHE 235   Health and Wellness Psychology 

 ปัจจัยทางชีวจิตสังคม ปัจจัยทางชีวการแพทย์ที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สุขภาวะ การเจ็บป่วย 
ความเครียดและการจัดการกับความเครียด การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ  วิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจัย
และพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่อ  บทบาทของจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ 
สุขภาวะ 
       Biopsychosocial factors, biomedical factors related to health, wellness, illness, stress 
and stress management, disease prevention, health promotion, factors of the 21st century lifestyle 
and risk behaviors related to chronic disease, communicable diseases, the role of psychology to 
promote health and wellness 
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๓๑ 
 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language  in Communication    
   ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและ  
การคิด   เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  
skills for accurate  and appropriate communication. 

 
ศศภอ  ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level I-III        

 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่าน
บทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับ
บทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 
dealing with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies, 
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication. 
 
ศศภอ  ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level II-IV      
  ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะการ
สนทนาในกลุ่มย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่าน
และการฟังเรื่องต่างๆ 
  Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various situations; writing practice at a 
paragraph level; and reading and listening from various sources. 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
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๓๒ 
 

ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level I-III        
  กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่  การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดใน
ชีวิตประจ าวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
ค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก  

 Essential strategies for four language skills: reading and listening from various 
sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-
skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in 
academic reading and issues  that  enhance  students  world knowledge. 
 
ศศภอ  ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level II-IV      

  บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทาง
วิชาการ  เพ่ือความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคม
โลก ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิง
และบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม   
  Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, 
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various sources 
focusing on the issues that enhance students’ world knowledge; listening to news, lecture, and 
speech via multimedia and the Internet; making conversations in various situations including 
speaking in public, giving oral presentations and making simulations; and writing essays in various 
types using citations and references; also  practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, 
and vocabulary used in appropriate context. 
 
ศศภอ ๒๖๖   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 266   English for Health Science 
   การศึกษาค ารูปประโยคและส านวนที่ใช้ในวิชาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยการฝึกฝนเชิง
สื่อสารในทักษะการพูดฟัง อ่านและเขียน  
  Study of English terms, sentence structures and expressions used in health 
science- related professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing 
skills 
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๓๓ 
 

ศศภอ ๒๗๑   การเขียนเพ่ือการท างานและการศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271   Writing for Work & Study 

การเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย ย่อความและบทความสั้นๆ จากสื่อการอ่านและ
การฟังประเภทต่าง  

Writing announcement, advertisement, news, report, letters, summary, and short 
articles from various types of reading listening materials  

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศพฐ  ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE  144 Critical Thinking and Analysis        
  หลักการและกฎเกณฑ์ในการใช้ เหตุผลที่ดี  การน าหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ใน
กระบวนการคิดและการวิเคราะห์  การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด 
  Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in 
thinking and analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes 

 
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์       ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS 155 Computer Applications      

 วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานการท างานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บและภาษาที่ใช้ใน
การติดต่อที่เรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การท างานของอีเมล์และการใช้
งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ประเภทกระดาน
อิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ส าหรับการน าเสนอ 

Evolution and history of computers.Fundamental concepts of computer systems, 
Computer main components.Operating systems and the usage, Computer networks and 
interconnection, Internet and its connecting protocols, Structure of web and its language called 
HTML, Search engines for Internet, E-mail mechanism and its usage, Internet security, Word 
processing software Electronic spreadsheet software, Presentation software. 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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๓๔ 
 

                                     
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน      ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101 Basic Anatomy        
  วิชากายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของสิ่งมีชีวิต เน้นศึกษา
โครงสร้างและการท าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การเรียนภาคปฏิบัติจะศึกษาจากโครงร่างของมนุษย์
เป็นส าคัญ เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับนักศึกษาจะได้น าไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป 
  This course covers the basic concept of living cells, organs and systems of human 
body. The relationship of human structures and functions is emphasized. The human skeleton 
and cadavers are utilized in the laboratory study.  
 
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน      ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 114 Basic Biology       
   แนวคิดทางชีววิทยา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เคมีของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล์ การสื่อสารของ
เซลล์ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ประชากร แนวคิดวิวัฒนาการ 
วิทยาการมนุษย์ ระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์ 

  Concepts of biology, scientific methods, chemistry of life,  cellular biology, cell 
communication,genetics and DNA technology and its applications, ecology, population genetics, 
concepts of evolution, human evolution, ecosystem,environmental problems and conservation 
ecology 
 
วทชว  ๑๑๕ ฐานของชีวิต       ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI  115 Basic of Life 
วิชาบังคับก่อน วทชว ๑๑๔ (เรียนพร้อมกัน) 
Prerequisite SCBI 114 (or together) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ 
สรีรวิทยาเชิงเปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและ
ตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สและขับถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบ
ภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา  

 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
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๓๕ 
 

 Biodiversity; comparative study of reproduction and development in animals; 
comparative physiology of organ system, receptor and motor system, digestive system, endocrine 
system, gas exchange and excretory system, circulatory system and immune system and basic 
biology laboratories. 
 
วทชค   ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องต้น       ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC   203  Basic Biochemistry   
  โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล ๔ ชนิด คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิคกระ
บวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด และการควบคุม กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการ
ควบคุมการแสดงออกของยีนดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทของชีวโมเลกุลเกี่ยวกับการท างานในระบบต่างๆ ในร่างกาย
ปกติ การน าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
  Structures and functions of 4 biomolecules, carbohydrate, lipid, protein and 
nucleic acid, metabolic processes and regulation of metabolic pathways of 4 biomolecules, flow 
of genetic information and gene regulation, DNA technology, role of biomolecules in normal 
physiological systems with some medical applications. 
 
วทชค   ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น      ๑ (๐-๓-๑) 
SCBC   204  Laboratories Experiments in Basic Biochemistry   
   ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ประกอบด้วย ๘  การทดลอง ที่เกี่ยวกับ  การใช้สารละลายควบคุม
สภาพความเป็นกรด-เบส  การใช้เครี่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมี ของสารชีวโมเลกุล  ๔ประเภท และกลไกในขบวนการเมตาบอลิสม โดยแต่ละการทดลองจะเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับเนื้อหาในภาคบรรยาย วิชาชีวเคมีเบื้องต้น วทชค๒๐๓ 
  Basic biochemistry laboratory comprise 8 experiments involved in: preparation of 
acid-base solution and buffering system, using a basic instrument in analysis of biomolecules, 
determination a physical and chemical properties of all 4 biomolecules and  study a metabolic 
process, that are related to the course Basic Biochemistry (SCBC 203)  
 
วทคม  ๑๐๒ เคมีทั่วไป       ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  102 General Chemistry 
   โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมี  แก๊ส ของแข็ง ของเหลว  สารละลาย  คอลลอยด์  อุณหพล  
ศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคมี  ตารางธาตุปัจจุบัน 
 
 

http://intranet.mahidol/op/oraa/SCCH-eng%20112%20%20General%20Chemistry.doc
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๓๖ 
 

   Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, 
chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, 
electrochemistry, the present periodic table 
 
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี          ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 118 Chemistry Laboratory  

 เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเก่ียวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองท่ี
สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย 
  General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and quantitative 
analysis, some experiments that are related to lectures 
 
วทคม ๑๒๘ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 128 Organic Chemistry Laboratories  
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๑๘, วทคม ๑๒๑ หรอื วทคม ๒๒๗ (เรียนพร้อมกัน) 
Prerequisite SCCH 118, SCCH 121, SCCH 227 (or together) 

 การตกผลึกการหาจุดหลอมเหลวการกลั่นการสกัดสารและโครมาโตกราฟฟีการศึกษา  สเตอริโอ
เคมีด้วยแบบจ าลองโมเลกุลการจ าแนกสารอินทรีย์ตามสมบัติการละลายของสารอินทรีย์สารไฮโดรคาร์บอน
แอลกอฮอล์และฟีนอลแอลดีไฮด์และคีโตนกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกสารอะมีนและการ
จ าแนกสารตามหมู่ฟังก์ชัน 
 Crystallization, melting point determination, distillation, extraction and 
chromatography, stereochemistry using molecular model, solubility classification, hydrocarbons, 
alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, amine, 
classification of functional groups. 
 
วทคม  ๑๒๙  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  129  Basic Organic Chemistry 
วิชาบังคับก่อน วทคม 102 หรือเทียบเท่า 
Prerequisite SCCH 102  

โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์การเรียกชื่อ 
และสเตอริโอ เคมีการสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก 
อะมีน  
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๓๗ 
 

Molecular structure and classification of organic compounds, reactions of organic 
compounds, nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkanes, 
cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, 
aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines. 
 
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นแนะน า   ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 162  Calculus and Introduction to Ordinary Differential Equations 
   ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการ
อันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูง 

  Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order 
differential equation, nonlinear first order differential equations, applications of first order 
equations, linear second order equations, applications of second order equations, high order 
linear equations. 
 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science    
    แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ การ
แปลความค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซักตัวอย่างเพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการน าไปใช้ในการประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 
  Concepts and applications of probability and probability distributions in various 
events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives 
of populations and its use in estimation and hypothesis testing. 
 
วทจว ๒๐๓ จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน      ๓ (๒-๓-๕) 
SCMI 203 Basic Microbiology       
  รูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติทางชีวภาพ การเจริญ พันธุศาสตร์ของจุลชีพ 
ได้แก่แบคทีเรีย รา และไวรัส  บทบาทของจุลชีพในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ในวงการอาหารและอุตสาหกรรม
ความสามารถในการก่อโรค  การสร้างภูมิตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพ  ภูมิตอบสนองในรูปแบบที่เป็นการคุ้มกัน
โรคและชนิดที่เป็นโทษ วิธีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่น าไปสู่การตรวจสอบและวินิจฉัย     จุลินทรีย์ 
  Structure, biochemical properties, genetics of microorganism such as bacteria, fungi 
and viruses roles of microorganism in nature, environment, food and industrial pathogenicity  
immune response against pathogens immune disorders basic techniques to diagnosis 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๓๘ 
 

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน      ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202 Basic Physiology 
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเก่ียวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการท างานของ
เซลล์ อวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการท างานประสานกันของระบบ
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การทรงสภาพปกติภายในร่างกาย 
   The course covers basic concepts and principles of cell functions and the 
functions of different organ systems such as nervous, muscular, cardiovascular, respiratory, renal, 
gastrointestinal tract, endocrine and reproductive systems.  It also deals with the mechanisms of 
regulation of organ system integration and adaptations in order to keep the body in a 
homeostatic state   
 
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป      ๑ (๐-๑-๕) 
SCPY  110 General Physics Laboratory  
   การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะก าลังศึกษา 
  Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year 
students in each faculty 
 
วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 155 Basic Physics for Health Science 

กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล  คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการ
มองเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็กเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี 

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and 
visualization, basic electromagnetism, atomic physics, nuclear physics and radioactivity. 
 
วทฟส ๑๕๖ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 156 Physics for Health Science    

 กลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง  เทอร์โม
ไดนามิกส์ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี แสงเชิงกายภาพ การ
เลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง แม่เหล็กไฟฟ้า กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ 
กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์-เฮนรี วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน าเป็นส่วนประกอบกลศาสตร์
ควอนตัม การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตันสมมุติฐานของเดอ บอรย  
(ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ ฟังก์ชันคลื่น และความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค 
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๓๙ 
 

สมการของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ส าหรับระบบอย่างง่ายฟิสิกส์อะตอม สมการ
ของชเรอดิงเงอร์ส าหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่เป็นไปได้ของ
อิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สปินของอิเล็กตรอน การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่ มี
อิเล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ ฟิสิกส์นิวเคลียร ์โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว แบบจ าลอง
ของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส การ
หลอมรวมนิวเคลียส หลักการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ ฟิสิกส์ของอนุภาค อนุภาคมูลฐาน 
แบบจ าลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน 

Mechanics; Oscillation motion; system of many particles; motion of rigid bodies, 
Thermodynamics; Laws of themodynamics; directons of thermodynamic processes; entrobpy, 
PhysicalOptics; Diffraction; interference; polarization, Electromagnetism; Gauss’s law; Biot-Savart’s 
law; Ampere’s law; Faraday-Henry’s induction; electrical circuits containing capacitors and 
inductors, Quantummechanics; Black body radiation; photoelectric effect; Comton effect; De 
Broglie’s hypothesis (wave-particle duality); Davission-Germer’s experiment; wave function and 
probability of finding particles; Schrodinger’s equation; application of Schrodinger’s equation to 
simple systems, Atomicphysics; Schrodinger’s equation for single-electrons atom; possible wave 
function and energy level fo electrons; quantum numbers; angular momentum; electron spins; 
electron configurations in atoms; periodic table, Nuclearphysics; structures and properties of 
nucleus; binding energy; nuclear model; stability of nucleus and decay; nuclear fission; principles 
of nuclear reactor control; nuclear fusion, Particlephysics; Elementary particles; standard model 
of elementary particles 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

สศบส ๒๐๑ การบริหารงานสาธารณสุข ๑     ๓ (๓-๐-๖) 
PHAD 201 Public Health Administration I 

แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข  การจัดการระบบสุขภาพ  นโยบายและแผนด้าน
สุขภาพ  การวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินงาน การควบคุมก ากับงาน และการประเมินผลด้านสุขภาพ การบริหาร
ทรัพยากรด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพ 

         Concepts and principles of public health administration; public health system 
management; health policy and plan; strategic planning; implementing; monitoring & controlling 
and  health evaluating; health resources management; health economics and health insurance 
 
สศออ ๒๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน า    ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH  201  Introduction to Occupational Health and Safety  

ความหมาย ความส าคัญ และการพัฒนาของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การชี้บ่งอันตราย แนวทางในการประเมินและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการท างาน โรคจาก
การประกอบอาชีพ อุบัติเหตุจากการท างาน กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แนวทางด าเนินงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 
  Definition, concept and development of occupational health and safety at 
national and international level, hazard anticipation; evaluation and control of environmental 
hazard; work-related diseases; accident; regulations and related standards; problem of role and 
function of various organization concerning with and occupational health and safety at work and 
total worker health 
 
สศอส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
PHEH 202  Environmental Health Science  

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมข้ันแนะน า การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย การ
ควบคุมมลพิษอากาศ การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การบ าบัดสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค 
การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การอนามัยกัมมันตภาพรังสีและการรับสัมผัสสารเคมี การประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศน์ 

 

วิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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๔๑ 
 

Introduction to environmental health; food sanitation; water supply; wastewater 
treatment; air pollution control; solid waste and hazardous waste management; excreta 
treatment; insect and animal vector control; noise and vibration control; building sanitation and 
recreational areas management; environmental health in emergency and disasters; radiological 
health and chemical exposure; health and ecological risk assessment 
 
สศสษ ๒๐๔ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ     ๓ (๓-๐-๖)  
PHHE  204  Health Education and Health Behavior 

           แนวคิดด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษา การสื่อสารสุขภาพ ในพ้ืนที่ปฏิบัติการตามประเด็นสุขภาพ 

          Concepts of health education and behavioral science; health literacy; health 
behavioral process analysis; strategies and methods of health education; health communication 
in diverse settings anccording to of each health issues 
 
สศชส ๓๐๔ ชีวสถิติ ๒       ๓ (๓-๐-๖) 
PHBS  304  Biostatistics II 

ความหมายของประชากรและตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์และตัวสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
และการวัดการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และสัดส่วน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์  
  The meaning of population and sample; parameter and statistics; measurement of 
central tendency and dispersion; discrete and continuous probability distribution; sampling 
distribution; parameter estimation; statistical hypothesis testing concerning means variance and 
proportion; analysis of variance; simple linear regression and correlation   
 
สศรบ ๓๐๖ หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต์    ๓ (๓-๐-๖) 
PHEP  306  Principles of Epidemiology and Its Application  

            หลักวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค หลักการควบคุมโรค  รูปแบบการศึกษาทางระบาด
วิทยา วิทยาการระบาดเชิงประยุกต์เพ่ือการเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค การวินิจฉัยชุมชน และการวางแผน
ป้องกันและควบคุม  

            Principles of epidemiology; natural history of disease; principle of disease control; 
epidemiologic study designs; application of epidemiology in surveillance and outbreak 
investigation; community diagnosis and prevention and control  
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๔๒ 
 

สศออ  ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐานและการดูแลทางการแพทย์  ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   320 Fundamental of Occupational Medicine and Medical Care   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 

แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดโรคจากการ
ท างาน และโรคที่เกิดเนื่องจากการท างาน กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย 
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขั้นตอนการวินัจฉัย และการตรวจประเมินโรคจาก
การท างาน และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การ
ฟ้ืนฟูสมรรถนะการท างาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และระบบการส่งต่อ 

Occupational medicine concepts in occupational health and safety, causes of 
occupational diseases and work related diseases, body work mechanism under certain hazardous 
working environment, physical, mental and social health impact, diagnosis of occupational 
diseases and work related diseases, prevention of diseases, basic medical care, rehabilitation for 
working, first aids and basic CPR and included aside from there, patient transfer system 
 
สศออ  ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข    ๓ (๓-๐-๖) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
PHOH  321 Laws and Ethics in Public Health,  

Occupational Health and Safety 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  ความส าคัญ การพัฒนา การประยุกต์ และการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
และกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติอ่ืนๆ 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยใน
ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาชีวอนามัย 
  Importance, development, application and enforcement of public health law, 
occupational health safety and environment law, labor protection legislation, factory legislation, 
public health legislation, other legislations, Ministerial regulation, related ministry announcement, 
occupational health and safety, law in foreign countries including U.S.A ,Japan and European 
countries, included professional ethics 
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๔๓ 
 

สศออ  ๓๘๗ การฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ  ๓ (๐-๑๘-๙) 
PHOH   387 Safety Practice in the Establishments 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๙ สศออ ๓๒๑ และ สศออ ๓๒๒ (เรียนพร้อมกัน) 
Prerequisite PHOH 319, PHOH 321, PHOH 322 (or together) 
  ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ประยุกต์หลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทขององค์กร ระบุอันตรายต่อความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมการ
ท างานและเครื่องจักร จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนโครงการด้านความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท างาน ปฏิบัติตามแผน ติดตาม และประเมินผลงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การซ่อมบ ารุงและการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ โดยใช้
เทคนิคการระบุและประเมินอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ในสถานการณ์จริง 
  Application of occupational health and safety administration principles, relevant 
regulations and standards in order to identify occupational safety hazards, prioritise and develop 
action plan; project planning, project implementation and monitoring, and project evaluation. 
This safet practice would be held in the factories where machines, equipment and technologies 
are utilized to enable production/manufacturing processes as well as maintenance and 
transportation of goods and raw material by applying hazard identification, risk analysis, risk 
control technique in real situation. 
 
สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม        ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH 451 Occupational Disease and Control  
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๒๐ 
Prerequisite PHOH 320 

โรคจากการประกอบอาชีพ โรคอันเกี่ยวเนื่องจากการท างาน โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน ผลเสียที่เกิดแก่สุขภาพอนามัย
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ หลักการป้องกัน ควบคุม โรคจากการประกอบอาชีพและกลุ่มโรคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณา
การความรู้ด้านอาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ วิทยาการระบาดในงาน อุตสาหกรรม การเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  
  Occupational disease, occupational related disease; infectious disease, non-
communicable diseases, hypertension, diabetes mellitus, accidents and injuries, adverse effect to 
physical and psychological health, prevention and control of occupational disease and 
occupational related disease by integrating knowledge of occupational health, health risk 
assessment, epidemiology in industrial work,  Immunization 
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๔๔ 
 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สศออ  ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ๒ (๑-๒-๓) 
  และสิ่งแวดล้อม 
PHOH  311 Principles of Engineering for Occupational Health  
  Safety and Environment 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๕ 
Prerequisite PHOH 315 

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมด้านวิศวกรรมเคมี อุตสาหการ เครื่องกล ไฟ ฟ้า โยธา การควบคุม
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายที่แหล่งก าเนิด ที่ทางผ่าน เทคนิคเฉพาะในการควบคุมเสียง 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง แสงสว่าง ความร้อน การควบคุมมลพิษอากาศภายในอาคารส านักงาน โรงพยาบาล ฝึก
ปฏิบัติการตรวจสอบแบบระบบทางด้านวิศวกรรม 

Basic concepts of various engineering fields, chemical, industrial, mechanic, 
electric, construction engineering, environmental control of industrial work, control of hazards at 
the source, path, special technique in control of noise, vibration, dust, light, heat, control of air 
pollutants in office building, hospitals, practice in inspection of engineering drawing. 
 
สศออ  ๓๑๒ สรีรวิทยาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการท างาน   ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   312 Environmental and Work Physiology 
วิชาบังคับก่อน วทสร ๒๐๒ 
Prerequisite SCPS 202 
  กลไกการท างานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมในการท างาน ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขีด
ความสามารถและข้อจ ากัดในการท างานของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยภายใน ภายนอก ร่างกาย การประเมินค่า
ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียด ความเมื่อยล้าจากการท างาน แนวคิดสร้างสภาวะการท างานที่ถูกต้อง การ
ออกแบบสถานีงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานีงาน 
  Mechanisms of human body’s work under certain environmental working 
conditions including physical, mental and social work, capacity and limitation of human’s work 
related to inner and outer body factors, assessment of body healthy, stress, fatigue from working, 
building concepts of good working conditions, work station design, assessment of efficiency and 
effectiveness of work station 
 
 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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๔๕ 
 

สศออ ๓๑๓ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย   ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH   313 Industrial Process and Hazards 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกท าเลที่ตั้ง การเลือกกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง วัตถุดิบแบบชนิดต่างๆ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและศักยภาพของ
อันตรายที่อาจเกิดข้ึน แนวคิดการควบคุมป้องกัน   
  Concepts of building safe factories, selection of factory location, selection of 
process and manufacturing process of high risk industrial plants, type of raw materials, chemicals 
in production process, problem and potential hazards, prevention control concepts 
 
สศออ  ๓๑๔ วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH   314 Industrial Safety Engineering 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๑ (เรียนพร้อมกัน) 
Prerequisite PHOH 311 (or together) 
  เทคนิคทางวิศวกรรม การควบคุม ป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ อันตรายที่เกิดจากสภาพงาน 
กระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หม้อน้ า ภาชนะความดัน ระบบไฟฟ้า อาคาร การเชื่อมโลหะ การซ่อมบ ารุง 
การเคลื่อนย้ายวัสดุตามประเภทงานที่กฎหมายความปลอดภัยก าหนด 

Engineering techniques in preventive control of accident, incident, prevention of 
hazardous working condition, production process, machinery, boiler, pressure vessel, electrical 
system, building, metal welding, maintenance, material handling, especially type of work defined 
by safety law 
 
สศออ  ๓๑๕ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ๒ (๑-๒-๓) 
PHOH   315 Fluid Mechanics  for  Industrial Hygiene   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  ของไหลในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ การไหล
รูปแบบต่างๆ ในท่อ ในรางเปิด แรงทางกลที่เกิดจากการไหลของของไหล การวัดของไหลในท่อ ในรางเปิด การ
ค านวณขนาดปั๊มและท่อ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบระบบต่างๆ ในกระบวนการผลิต 
  Fluid mechanics in industrial work, properties of fluids, fluid static, fluid flow, 
various types of flow in pipe, duct and open channel, dynamic forces of fluid flow, fluid 
measurement in pipe, duct and open channel, calculation of pump size and duct size, practice in 
process system drawing 
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๔๖ 
 

สศออ  ๓๑๖ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน     ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   316 Fundamental of Industrial Hygiene 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๒๐๑ 
Prerequisite PHOH 201 
  แนวคิดเบื้องต้นของงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของงาน
โดยเฉพาะในการท างานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการทั่วไป 
ในการตระหนักถึงปัญหา การประเมินขนาดของปัญหา และหลักการต่างๆ ที่จะใช้ในการควบคุมป้องกันอันตราย
จากการท างาน 
  Fundamental concepts of industrial hygiene, components of various working 
environments especially working environments hazardous to workforce in industries.General 
principles in recognition, evaluation of problems, principles in preventive control of hazards from 
working 
 
สศออ  ๓๑๗ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   317 Industrial Safety   
วิชาบังคับก่อน สศออ ๒๐๑ 
Prerequisite PHOH 201 
   มูลฐานความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุ ธรรมชาติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การบันทึกรายงานการบาดเจ็บ การประเมินความถี่ และความรุนแรง
การบาดเจ็บ หลักการป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งาน เพ่ือความปลอดภัย การ
ส่งเสริมความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คณะกรรมการความปลอดภัย โครงการความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการ 
  Fundamentals of safety at work, causes and nature of accident, incident, 
evaluation of safety practices, injury records, assessment of frequency and severity of injury, 
principle of prevention and control of accidents, safety inspection, job safety analysis, safety 
promotion, personal protective equipments, safety committee, safety program in workplace 
 
สศออ  ๓๑๘ พิษวิทยาอาชีวอนามัย      ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   318 Occupational Toxicology 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  หลักการของพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ของสารพิษที่จะ
เข้าสู่ร่างกาย และกลไกปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ สมบัติของสารพิษที่ใช้กันแพร่หลายในการประกอบอาชีพ 
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๔๗ 
 

ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เช่น สารพิษปราบศัตรูพืชโลหะหนัก ก๊าซ    ตัวท าละลาย สารก่อมะเร็ง และมลพิษ
อากาศอ่ืนๆ วิธีการป้องกันสารพิษดังกล่าว การจัดการสารพิษ   การเก็บรักษาสารพิษ 
  Principles of occupational and environmental toxicology, relationship between 
dose of toxicants and mechanism of body response to toxicants, properties of widely used 
hazardous toxicants in agricultural and industrial occupations, such as pesticides, heavy metals, 
gases, solvents, carcinogens, and other air pollutants, prevention method of those toxicants, 
management of toxicants, storage of toxicants 
 
สศออ  ๓๑๙ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง     ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH   319 Risk Assessments and Management    
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๓ และ สศออ ๓๑๗ 
Prerequisite PHOH 313, PHOH 317 
  มาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงานตามกฎหมาย กระบวนการผลิต กิจกรรม 
สถานที่ หรือระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม การชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง การทบทวน
มาตรการการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ การประยุกต์หลักการ ระบบความปลอดภัยในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมและลดอันตรายหรือความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล 
  Safety protective measure compliance with regulations, production process, 
activity, location or operational system in industry, hazard identification, risk assessment, severity, 
review of control measure of existing risks, application principles, safety system in risk 
management, control and minimization of hazard or risk reduction to international acceptable 
standards 
 
สศออ  ๓๒๒ การป้องกัน ควบคุมอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินสารเคมี   ๓ (๒-๒-๕) 
PHOH  322 Prevention and Protection of Fire and Chemical Emergency 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัยในอุตสาหกรรม วิศวกรรมการควบคุมและป้องกันอัคคีภัยระบบ
การเตือนภัยและระบบควบคุมอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม  แผนฉุกเฉิน การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นเทคนิค 
ขั้นตอน ของการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเนื่องจากสารเคมี อุบัติภัยร้ายแรงองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินการบ่งชี้อันตรายเกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์กลยุทธ์และปัจจัยในการตอบโต้ การตอบโต้
เหตุการณ์อย่างปลอดภัยความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติการในเหตุฉุกเฉิน ชุดป้องกันภัยสารเคมีและระดับการ
ปกป้องและการขจัดปนเปื้อนทั้งท่ีตัวบุคคลและอุปกรณ์ 
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๔๘ 
 

Causes and types of fire in industry, fire prevention and control engineering, fire 
alarm and fire control system in industry, emergency plan,  basic fire fighting training, Techniques, 
procedure of chemical emergency response, serious accident, organization responsible for 
emergency response, identification of hazards related to emergency, assessment of situation, 
response strategy and factors, operational access, safe emergency response, chemical protective 
clothing and level of protection, personnel and equipment decontamination 
 
สศออ  ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย     ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH  403  Occupational Health Administrations 
วิชาบังคับก่อน สศบส ๒๐๑ และ สศออ ๓๒๑ 
Prerequisite PHAD 201, PHOH 321 
  ประยุกต์หลักการบริหารงานสาธารณสุขไปเข้าสู่งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย และบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการในการวางแผนงานอาชีวอนามัย การบริการการอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบกิจการ บทบาทและหน้าที่ขององค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน องค์การสากล ที่เกี่ยวข้องกับอา
ชีวอนามัย การจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก 

Application of public health administration principles towards occupational health, 
safety and environment, law and related regulations, principles in occupational health planning, 
occupational health services in factories, role and functions of governmental organizations, 
private sectors, international organization related to occupational health, in occupational health, 
safety management of occupationists in large, medium and small industries 
 
สศออ  ๔๓๔ การยศาสตร์       ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH   434 Ergonomics 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๒ 
Prerequisite PHOH 312 
  แนวคิดมูลฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์ ระบบการท างานของมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
อุปกรณ์การวัดในความสามารถในการท างาน องค์ประกอบระหว่างคนและเครื่องจักร กลศาสตร์ชีวภาพ การ
ออกแบบงานและสถานที่ท างาน ความเครียด ความล้า และสุขภาพจิตในการท างานและจิตวิทยาเพ่ือความปลอดภัย
ในการท างาน 
  Fundamental concepts of ergonomics, human working system and working 
environment, antopometry and working capacity, control equipment in man-machine system, 
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๔๙ 
 

biomechanics, work and work station design, stress, fatigue and mental health at work and 
psychology at work for safety 
 
สศออ  ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติและสากลส าหรับระบบการจัดการ   ๒ (๒-๐-๔) 
  ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
PHOH   436 National and International Standard for Quality, Environment, 
  Occupational Safety and Health Management System 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 

หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากล ในประเทศไทยและต่างประเทศ มาตรฐานสากล
การจัดการด้านคุณภาพ (ISO ๙๐๐๐) มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๐) มาตรฐานการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของสถาบันมาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS ๘๘๐๐) มาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๑๘๐๐๑) และการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

Principle of quality management and international management standard in 
Thailand and other countries, international standard of quality management (ISO 9000), 
international standard in environmental management (ISO 14000), British standard in 
Occupational health and safety (BS 8800) and Thai Industrial Standard (TIS 18001) and health 
impact assessment 
 
สศออ  ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ    ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   439 Air Pollution Control Engineering  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  มลพิษทางอากาศ สารมลพิษ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การแพร่กระจายในบรรยากาศ การป้องกัน
และควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีแหล่งก าเนิด การจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ห้องตกตะกอนฝุ่น เครื่องไซโคลน หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง การเผาท าลายทิ้ง เครื่องแยกอนุภาคแบบใช้ไฟฟ้า 
และเทคโนโลยีสะอาด 
  Air pollution, chemical transformation, dispertion in the atmosphere, prevention 
and control air pollution at source, management and engineering control, air pollution control 
devices, setting chamber, cyclone, wet scrubber, filter, after burn, electrostatic precipitator and 
clean technology 
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๕๐ 
 

สศออ  ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH   444 Industrial Ventilation 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๕ 
Prerequisite PHOH 315 
  หลักการระบายอากาศที่ใช้ในการควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ การระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติ การระบายอากาศทั่วไป และการระบายอากาศเสียเฉพาะที่ การระบายอากาศในอาคาร สถานที่ใน
ส านักงาน การออกแบบ และการค านวณระบบระบายอากาศทั่วไป การระบายอากาศเฉพาะที่ ส่วนประกอบของ
ระบบระบายอากาศ หัวดูด ท่อระบายอากาศ พัดลม ระบบขจัดมลพิษทางอากาศ  การทดสอบระบบระบายอากาศ 
  Ventilation principles in control and prevention of air pollutants, natural 
ventilation, general ventilation and local exhaust ventilation, ventilation in building, office, design 
and calculation of general ventilation system, local exhaust ventilation, ventilation system 
components, hood, duct, fan, cleaning system of air pollutants, ventilation system testing 
 
สศออ  ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๒-๕) 
PHOH   446 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๖ 
Prerequisite PHOH 316 
  หลักการและวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ สภาพความร้อน ความเย็น แสง 
เสียง รังสี ความดัน ความสั่นสะเทือน การสุ่มตัวอย่างอากาศเพ่ือวิเคราะห์สารอันตรายในสถานะก๊าซและอนุภาคที่
ตัวบุคคล ในบรรยากาศ ฝึกปฏิบัติการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ หลักการวิเคราะห์
ตัวอย่าง เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง การแปลผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนงาน 
  Principle and method of working environment evaluation, e.g. heat, cold, light, 
noise, radiation, pressure, vibration, workplace air pollutants monitoring both personal and area 
sampling of vapor/gas and particulates, practice air sampling instrument calibration, principles of 
sample analysis, , data analysis and interpretation, Health risk assessment. 
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๕๑ 
 

สศออ  ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย    ๒ (๑-๒-๓) 
PHOH   447 Industrial Hygiene and Safety Practice 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๔๔๖ 
Prerequisite PHOH 446 
  ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจากวิชาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย กฎหมาย ฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ  แผนกลยุทธ์ในการเก็บตัวอย่าง  แผนปฏิบัติงาน การเดินส ารวจโรงงาน ฝึกการใช้
เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อม การประเมินสภาพที่เป็นอันตราย การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจวัด การเขียน
รายงานผลการประเมินพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและควบคุม และการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  
  Apply concepts and theory of industrial hygiene, Law, Practice industrial hygiene 
work in industry, Sampling strategic plan, work plan, walkthrough survey, environmental 
measurement, evaluation of hazards, data analysis and interpretation, writing report including 
results and control measure and presentation 
 
สศออ  ๔๕๖ สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ๒ (๑-๒-๓) 
PHOH   456 Occupational Health and Safety Seminar 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๖ และ สศออ ๓๑๗ 
Prerequisite PHOH 316, PHOH 317 

 การอภิปรายปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การค้นคว้า การแก้ปัญหา การบูรณาการ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ  การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน ฝึกปฏิบัติการอ่าน
และน าเสนอบทความทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  Discussion of problems in occupational health and safety, searching, problems 
solving, integrated approach in prevention, considered decision, constructed opinion, listening to 
other opinions, practice in reading article related to occupational health and safety and oral 
presentation 
 
สศออ  ๔๘๙ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ      ๓ (๐-๑๘-๙) 
PHOH   489 Professional Field Practice 
วิชาบังคับก่อน สศออ ๓๑๔ สศออ ๓๘๗ สศออ ๔๓๔ และ สศออ ๔๔๗ 
Prerequisite PHOH 314, PHOH 387, PHOH 434, PHOH 447 
  ฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม การเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ การประสานงาน การ
ท างาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง การน าเสนอผลงาน การท าโครงการ การประเมินโครงการ 
  Practice in industries, to acquire knowledge and increase experience, coordination, 
working with community and individual problem solving, presentation of result, project handling 
and project assessment 
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๕๒ 
 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สศออ ๔๐๗ จิตวิทยาอุตสาหกรรม      ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH 407 Industrial Psychology        
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  หลักจิตวิทยาทั่วไป การประยุกต์จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อสุขภาพกาย จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการท างาน และการปฏิบัติตนที่ไม่
ปลอดภัย เทคนิคการสอนและการฝึกอบรม การจูงใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นายจ้าง
และลูกจ้าง 
  Principles of general psychology, psychological application in industrial sectors, 
social and environment factor affecting physical, psychological health of workers, prevention and 
control unsafe work behavior and practice, teaching and training technique,  worker’s 
encouragement and good relationships among safety officer, employer and employees 
 

สศออ ๔๓๗ เครื่องมือวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา     ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH 437 Toxicology  Instrumentations       
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  ทฤษฎีของเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สารพิษ ในอากาศ ในน้ า ดิน สารพิษในตัวอย่างทางชีวภาพ เลือด 
ปัสสาวะ วิธีการสกัดสารพิษ ที่เก็บมาจากแหล่งต่างๆ  วิธีการวิเคราะห์ตามหลักของ NIOSH และ EPA โดย
เครื่องมือ Spectrophotometer, Gas Chromatography, Atomic Absorption Spectrophotometer และ 
GC M.S. 
  Theories of instruments used for analysis of toxic substances in air, water,  soil, 
toxic substances in biological samples such as blood and urine, extraction of toxic substances 
from various sources and study of analysis method according to the principles of NIOSH and EPA. 
The major instrument used in this course, spectrophotometer, gas chromatograph, atomic 
absorption spectrophotometer and gas chromatograph-mass spectrometer 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
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๕๓ 
 

สศออ  ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม    ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH  438 Industrial Waste Managements       
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 
  ประเภทและสมบัติเฉพาะของกากของเสียอุตสาหกรรม  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม การลดปริมาณ  ณ จุดก าเนิด การกักเก็บ การรวบรวม การขนส่ง 
การบ าบัดและการก าจัดที่ปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  The categories and characteristics of industrial wastes, health effects and 
environmental impact, industrial waste management, waste reduction at source of generation, 
storage, collection, transportation, treatment and safe disposal, related regulation  
 
สศออ  ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย      ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH 452 Storage of Hazardous Chemicals   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารเคมี กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประเภท และการจ าแนกสารเคมี
อันตรายส าหรับการจัดเก็บ มาตรการการปรับปรุงลักษณะของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายและมาตรการการป้องกัน 
แก้ปัญหา วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในอาคารและนอกอาคารข้อก าหนดเพ่ิมเติมและการรายงานความปลอดภัย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
  Comprehensive knowledge of material safety data sheet, regulation related to 
hazardous chemicals, types and storage classification of hazardous chemicals, hazardous 
chemicals storage building characteristics and control measures, storage method of hazardous 
chemicals in buildings and outside, additional requirement and report of safety storage of 
hazardous chemicals 
 
สศออ ๔๕๕ ความปลอดภัยในการท างาน     ๒ (๒-๐-๔) 
PHOH 455 Safety at Work   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
Prerequisite - 

ความปลอดภัยในการท างาน กิจกรรมที่มีอันตรายสูงในอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง เหมืองแร่ 
กิจกรรมที่มีอันตรายรุนแรง การท างานในที่อับอากาศ การท างานบนที่สูง งานประดาน้ า รังสี ฝุ่นระเบิด 

Safety at work, safety in high risk industry, manufacturing, transportation, mining 
high dangerous activities, working in confined space, working at height, diving, radiation, dust 
explosion 
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๕๔ 
 

๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกลุ (๑) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒) 

๑ ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน 
๓-๕๗๐๑-๐๕๙๕x-xx-x 
 

อาจารย ์
 

Ph.D. (Social Development and  
 Environmental Management 
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  (นิด้า): ๒๕๕๗ 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  (นิด้า): ๒๕๕๐ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
 สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๓๓ 

Changraksa S., Yogyorn D., 
Boonyayothin V., Sujirarat D. 
Discovering the Influencing 
Factors of Safety Culture in 
the State-owned Enterprise 
in Thailand. Int J OSHFE-
Allied Sci. 2018; 1(1):1-16.  

 

๒ ดร.ประมุข โอศิริ 
๓-๒๔๐๔-๐๐๑๑x-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

Sc.D. (Industrial Hygiene) 
 University of the 

Massachusetts Lowell, USA: 
๒๕๔๗ 

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๐ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๒ 

ธีร์พิพัฒน์ สานพิามะณี ประมุข โอศิริ 
สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นพกร  
จงวิศาล  การสัมผัสสารไดทูเอทิล
เฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการ
หายใจและระดับสารเมแทบอไลต์
ในปัสสาวะของพนักงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกโพลีไวนิล
คลอไรด์ วารสารความปลอดภัย
และสุขภาพ ๒๕๖๐; ๑๐(๓๖):๒๐-
๓๓. 

๓ ดร.ไชยนนัต์ แท่งทอง 
๓-๙๔๙๙-๐๐๒๐x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Environmental 
engineering)  

Michigan State University, 
USA: ๒๕๕๗ 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย: ๒๕๔๕ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย: ๒๕๔๒ 

ไชยนันต์ แทง่ทอง แพรวพรรณ คงนิล 
อิงอร ปัญญากิจ ประทปี อารยะ
กิตติพงศ์ กุลพิพิทย์ จนัทร์บวย  
สุธาวัลย์ สิทธิวชิชาพร สมฤดี  
ฤดีเจริญสกุล สรา อาภรณ์  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลร้านจ าหนา่ยวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรเพื่อลด
ปัญหาสารพิษตกค้างในสินคา้
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๕๕ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกลุ (๑) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒) 

เกษตร วารสารเกษตรพระวรุณ 
๒๕๖๐; ๑๔(๒):๑๙๙-๑๐๗. 

๔ ดร.อริยะ  
บุญงามชัยรัตน ์
๓-๑๐๐๒-๐๐๕๙x-xx-x 

อาจารย ์ Dr.P.H. (Epidemiology and 
International Health)  
Bielefeld University, 
Germany: ๒๕๕๑ 

Master of Health Services 
Management 
(Health Policy and 

Management) 
Kansas University, USA: 

๒๕๔๓ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

สาขาโภชนวทิยา  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

สุมิตรา ดอกเข็ม วันทนี พนัธุ์ประสิทธิ์ 
วรกมล บุณยโยธนิ อรุณรักษ์  
คูเปอร์ มีใย อริยะ บุญงามชัยรตัน์
ดัชนชีี้วัดการตอบสนองของ
ร่างกายต่อความร้อนที่เหมาะสม
ส าหรับคนงานในโรงงานหล่อ
หลอมโลหะ วารสารความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
(E-Journal) ๒๕๖๐; ๒๖(๑):๕๑-
๕๕. 

๕ ดร.วรกมล บุณยโยธิน 
๓-๑๐๐๖-๐๒๙๗x-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี: ๒๕๕๔ 

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๔๓ 

วรกมล บุณยโยธนิ วันทนี พนัธุป์ระสิทธิ์ 
ทัศน์พงษ์ ตนัติปญัจพร.  
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งจากการรับสัมผสัฟอร์มัลดี
ไฮด์ทางการหายใจของเจ้าหนา้ที่ 
ผ่าและรักษาศพ เวชสารแพทย์
ทหารบก ๒๕๖๑; ๗๑(๑):๓๙-๔๙. 
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๕๖ 
 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๓.๒.๒.๑  ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๒  รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๓  รศ.ดร.สรา อาภรณ์  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๔  รศ.ดร.ประมุข โอศิริ  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๕  ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๖  ผศ.ดร.นพนันท์ นานคงแนบ  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๗  ผศ.ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๘  ผศ.ดร.สุจินดา จารพัุฒน์ มารุโอ  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๙  อ.นพ.สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๑๐ อ.ดร.วรกมล บุณยโยธิน  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๑๑ อ.ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๓.๒.๒.๑๒ อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์  
 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๓.๒.๓  อาจารย์ประจ าจากคณะต่าง ๆ ดังนี้   
๓.๒.๓.๑  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๒.๓.๒  อาจารย์ประจ าคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๒.๓.๓  อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๒.๓.๔  อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๒.๔  อาจารย์พิเศษ  
           ๓.๒.๔.๑  รศ.ดร.ชมภูศักดิ์ พูลเกษ 

          ๓.๒.๔.๒  รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 
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๕๗ 
 

          ๓.๒.๔.๓  รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข 
          ๓.๒.๔.๔  รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล 
          ๓.๒.๔.๕  ผศ.ดร.ปรชีา ลอเสรีวานิช 
          ๓.๒.๔.๖  ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 
          ๓.๒.๔.๗  รศ.ดร.สสธิร เทพตระการพร 
          ๓.๒.๔.๘  นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข 
          ๓.๒.๔.๙  นายสุรพัฒน์ รุ่งเรือง 
          ๓.๒.๔.๑๐ ดร.วิสันต ิเลาหอุดมโชค 
 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

ร่วมด้วย ได้แก่ การศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทั้งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อีกท้ังหลักสูตรจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ
การฝึกภาคสนามส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะ และประสบการณ์ 
รวมทั้งการประสานงาน การท างานร่วมกับชุมชนและแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบในเชิงบูรณาการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๒ เดือน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ สัปดาห์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

๔.๑.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ๔.๑.๑  วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือระบุสภาพปัญหาและวางแผนการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้ 
  ๔.๑.๒  ปฏิบัติทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และแปลผลการตรวจวัดเทียบ
กับมาตรฐานได้ 
  ๔.๑.๓  ประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาอาชีวนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ฝึกงานได้ 
  ๔.๑.๔  ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพได้ 
  ๔.๑.๕  แสดงออกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ประกอบอาชีพอ่ืนได้ 
  ๔.๑.๖  แสดงออกถึงความตรงต่อเวลา รับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการท างาน 
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๕๘ 
 

๔.๒.  ช่วงเวลา  ๔.๓   การจัดเวลาและตารางสอน  
 

รายวิชา ชั้นป ี
ที ่

ภาค
การศึกษา 

ลักษณะการฝึกงาน การจัดเวลาและ
ตารางสอน 

สศออ ๓๘๗ การฝึกปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ 

๓ ๒ ฝึกงานในชุมชน และ/หรือ ในสถาน
ประกอบกิจการ หรือหน่วยงาน 
ของรัฐด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ไม่น้อยกว่า  
๘ สัปดาห์ * 

สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทาง 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

๔ ๒ ฝึกปฏิบัติงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบกิจการ 

๑ สัปดาห์ 

สศออ ๔๘๙ การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

๔ ๒ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบกิจการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

๖ สัปดาห์ 

หมายเหตุ  * การฝึกงานในโรงงานจะจัดในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม  ของทุกปี 
 
๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานการฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นโครงงานในการประมวลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการ ชี้บ่งอันตรายหรือความเสี่ยง การประเมิน และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา การจัดท างานโครงงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และการประเมินผลโครงการ 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ความคาดหวังในมาตรฐานผลการเรียนรู้จากโครงงานการฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมขอ ง

นักศึกษา คือ สามารถชี้บ่ง ประเมิน และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วน โครงการหรือ
โครงงานที่จัดท าขึ้นมีความเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา และมีความเหมาะสมที่สามารถด าเนินการได้ตามหลักการทาง
ทฤษฏี ตลอดจน สามารถด าเนินโครงการและสรุปผลได้ 

๕.๓  ช่วงเวลา  
ช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาปี ๔ (๖ สัปดาห์) 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต    ๓ หน่วยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยการสรุปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
การเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยาย 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน การสอบปากเปล่า การประเมินผลรายวิชาโดยให้สัญลักษณ์เป็น A – F  
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๕๙ 
 

หมวดที ่๔. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มุ่งมั่นในการท างาน 
อดทน 

ให้นักศึกษามองบุคลิกภาพภายในและภายนอกของ
เพ่ือน แล้วให้ลงคะแนนเลือก คนมีบุคลิกภาพแต่ละ
ด้าน ๑–๓ คน ให้คนได้รับการเลือกมาพูดถึงการมี
บุคลิกภาพนี้ของตนว่าท าอย่างไร 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบและการมีวินัยใน
ตนเอง 

- มอบหมายงานให้ท าเป็นงานกลุ่ม แล้วผลัดเปลี่ยน
กันท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
- มีการเช็คชื่อที่ภาควิชาของนักศึกษาทุกคน และมี
การเช็คชื่อที่ห้องเรียนแต่ละวิชา 

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และปัญญาของ
แผ่นดิน  

- จดัสัมมนาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ มา
บรรยายและบอกเล่าประสบการณ์ในการน าความรู้
จากห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติงาน ตลอดจน การ
ปฏิบัติตนให้คงไว้ซึ่งจริยธรรม และจรรณยาบบรรณ
ในวิชาชีพ   

 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษา

แห่งชาติ   (แสดงในภาคผนวก ๓) 
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๖๐ 
 

๓.   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสตูร กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 

และประเมินผล 

PLO1 ประยุกต์ความรู้ดา้น

วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์ ในการปกป้องและ

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบ

อาชีพตามจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ 

ชั้นปทีี่ ๑-๔: จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 

แบบสาธิต แบบอภิปราย การใช้

กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่มย่อย 

การฝึกปฏิบัติ การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง  และ

การฝึกจาประสบการณ์ตรง 

ชั้นปทีี่ ๓-๔: สอดแทรกแนวคิดด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาทางดา้น 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั และ

อภิปรายกลุ่ม และกรณีตัวอย่างที่

ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านคณุธรรม 

จริยธรรม ฝึกการสะท้อนคิด (Reflection) 

และการวิพากษ์เชงิสร้างสรรค์  

(Constructive critiques) 

 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบ

กลางภาค และปลายภาคการศึกษา 

 ประเมินจากการสอบภาคปฏบิตัิ 

 ประเมินจากรายงาน และการค้นคว้าที่

ได้รับมอบหมาย 

 การสังเกตพฤติกรรม การเข้าเรียน และ

ความตรงต่อเวลา  

 การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยการมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม และท างาน

กลุ่มเต็มความสามารถตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลง

ผลงานผู้อ่ืน  

PLO2 ชี้บ่งปัจจัยอันตรายที่

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจาก

การท างานได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย 

ชั้นปทีี่ ๑-๔: จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 

แบบสาธิต การใช้กระบวนการกลุ่ม การ

อภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบตัิ และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง  

ชั้นปทีี่ ๓-๔: กรณีตัวอย่าง สัมมนา  

อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก

สถานการณ์จ าลอง การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง ผา่นการฝึกปฏิบัติใน

สถานการณ์จ าลอง และในสถานประกอบ

กิจการ  

 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบ

กลางภาค และปลายภาคการศึกษา 

 ประเมินจากการสอบภาคปฏบิตัิ 

 ประเมินจากรายงาน และการค้นคว้าที่

ได้รับมอบหมาย  

 ประเมินทักษะในห้องปฏิบัติการ 

สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 

 การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงาน

จริง  

 การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ 

(Feedback) ของอาจารยน์ิเทศและ

ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
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๖๑ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสตูร กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 

และประเมินผล 

PLO3 จัดการความเสี่ยงด้าน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

ได้อย่างเหมาะสมกับบรบิทของ

สถานประกอบกิจการ และชุมชน 

ชั้นปทีี่ ๒: จัดการเรียนรู้แบบการบรรยาย 

แบบสาธิต และการเรียนรู้จากสถานการณ์

จ าลอง  

ชั้นปทีี่ ๓-๔: การเรียนรู้จากสถานการณ์

จ าลอง กรณีตัวอย่าง สัมมนา  อภิปราย

กลุ่ม กรณีศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง ผา่นการฝึกปฏิบัติใน

สถานการณ์จ าลอง และในสถานประกอบ

กิจการ  

 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบ

กลางภาค และปลายภาคการศึกษา 

 ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

 ประเมินจากการสอบภาคปฏบิตัิ 

 ประเมินจากรายงาน และการค้นคว้าที่

ได้รับมอบหมาย  

 ประเมินทักษะในห้องปฏิบัติการ 

สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 

 การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงาน

จริง  

 การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ 

(Feedback) ของอาจารยน์ิเทศและ

ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

PLO4 ควบคุมความเสี่ยงด้าน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั

ของผู้ประกอบอาชีพได้ตาม

มาตรฐานและกฏหมาย 

ชั้นปทีี่ ๒: จัดการเรียนรู้แบบการบรรยาย 

การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง และการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 

ชั้นปทีี่ ๓-๔: การเรียนรู้จากสถานการณ์

จ าลอง กรณีตัวอย่าง สัมมนา  อภิปราย

กลุ่ม กรณีศึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง และการฝึกปฏบิัติในสถานการณ์

จ าลอง และในสถานประกอบกจิการ 

 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบ

กลางภาค และปลายภาคการศึกษา 

 ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

 ประเมินจากรายงาน และการค้นคว้าที่

ได้รับมอบหมาย  

 ประเมินทักษะในห้องปฏิบัติการ 

สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 

 การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงาน

จริง  

 การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ 

(Feedback) ของอาจารยน์ิเทศและ

ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
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๖๒ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสตูร กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 

และประเมินผล 

PLO5 ใช้ทักษะการสื่อสารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนา

งานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 

ชั้นปทีี่ ๑-๔: จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่หลากหลาย ในการสืบค้น 

กิจกรรมผ่านสื่ออินเตอร์เนต (Internet-

based Activities) เช่น  multimedia 

learning modules, search engine, 

software for analysis  

ชั้นปทีี่ ๓-๔: การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

การสะท้อนความคิด กิจกรรมกลุ่มและการ

น าเสนอ 

 ประเมินจากรายงาน และการค้นคว้าที่

ได้รับมอบหมาย  

 ประเมินจากการน าเสนอข้อมูล 

 

PLO6 ปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขา

วิชาชีพในการปกป้องและส่งเสรมิ

สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตาม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ชั้นปทีี่ ๑-๒: การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

กิจกรรมกลุ่มและการน าเสนอ  

ชั้นปทีี่ ๓-๔: การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อน

ความคิด การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในการ

ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวชิาชพี 

 

 ประเมินจากรายงาน และการค้นคว้าที่

ได้รับมอบหมาย  

 ประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลบั 

(Feedback) ของอาจารยน์ิเทศและ

ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน 
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๖๓ 
 

หมวดที ่๕.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตามเอกสารภาคผนวก) 

๑.๑  นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่ก าหนดและได้รับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนแล้ว 
๑.๒  เวลาเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาในรายวิชาใดๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงานและการ   

ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงมีสิทธ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
๑.๓  การนับจ านวนหน่วยกิต  

ก. เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่
ได้รับการประเมินผลว่าได้หรือผ่านเท่านั้น กรณีมีการลงรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้ใช้หน่วยกิต
ครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าได้หรือผ่าน 

ข. การค านวณแต้มเฉลี่ยให้นับจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ า กรณีมีการ
ลงทะเบียนระบบวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ใช้หน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ ใน
การค านวณแต้มเฉลี่ย 

๑.๔  การคิดแต้มเฉลี่ย 
แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภทคือแต้มเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มเฉลี่ยสะสมการค านวณแต้มเฉลี่ยให้ท า

ดังนี้ 
๑.๔.๑ แต้มเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นโดยเอา

ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิต  
รวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยปัดเศษจาก
ต าแหน่งที่ ๓ 

๑.๔ .๒ แต้มเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้ งแต่ เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษาและผลการศึกษามีแต้ม
ประจ าตามข้อ ๑.๕ ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยปัดเศษจากต าแหน่งที่ ๓ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าให้
น าแต้มประจ าของสัญลักษณ์ท่ีได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายมาค านวณแต้มเฉลี่ย 

๑.๕  การแสดงผลการศึกษา 
ก. สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า   

ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีแต้มประจ าดังนี้ 
สัญลักษณ์  แต้มประจ า 
A    ๔.๐๐ 
B +    ๓.๕๐ 
B    ๓.๐๐ 
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๖๔ 
 

C +    ๒.๕๐ 
C    ๒.๐๐ 
D +    ๑.๕๐ 
D    ๑.๐๐ 
F    ๐.๐๐ 

ข. สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า 
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีความหมายดังนี้ 

สัญลักษณ์  ความหมาย 
AU    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
O   โดดเด่น (Outstanding) 
S    พอใจ (Satisfactory) 
T    การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
I    รอการประเมินผล (Incomplete) 
P    การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
X    ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
W    ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

๑.๖  การตัดสินผลการศึกษา  
(๑) สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ ์S เป็นการประเมินผลว่าได้หรือ

ผ่าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา 
(๒) สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ า ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามีความรู้

ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะในกรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะ
ให้สัญลักษณ์ท่ีมีแต้มประจ าได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S 

 
๑.๗  การให้ F จะกระท าให้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่าตก 
(๒) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้ที่คณะกรรมการ

ประจ าคณะมอบหมาย 
(๓) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๖๕ 
 

(๔) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้าสอบสายเกินเวลาที่ก าหนด ท าผิดวินัยว่าด้วยการแต่ง
กายนักศึกษา หรือมีการกระท าตามข้อ ๒๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับการตัดสินให้ตก 

(๕) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I แล้วไม่ด าเนินการสอบหรือไม่ปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา
ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ยกเว้นกรณีที่นักศึกษา
ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๖) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ P แล้วไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด 
(๗) นักศึกษาที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัวตามท่ีก าหนดไว้ใน ๘.๓ (๒)  

ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือสอบแก้ตัวหรือ
ปฏิบัติงานแก้ตัวแล้วแต่ยังประเมินผลว่า “ไม่ได้” หรือ “ไม่ผ่าน” 

(๘) นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินผลของรายวิชาตามท่ีคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานก าหนด 

๑.๘  การให้ S หรือ U 
  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่ภาควิชาหรือคณะ
เห็นว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ า 

๑.๙  การให้ AU 
  การให้ AU จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ านงเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
แต่ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑.๑๐  การให้ I  
  (๑) นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงานเพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรับรองท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 

(๒ ) นักศึกษาไม่ ได้รับอนุญาตให้ เข้าสอบตามข้อ ๑๑ ของขอบั งคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรับรองท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 

(๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 

๑.๑๑  การให้ P 
การให้ P จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า ๑ 

ภาคการศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด 
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๖๖ 
 

๑.๑๒  การให้ T 
  การให้ T จะกระท าได้ในกรณีที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะหรือสถาบันอ่ืน 

๑.๑๓  การให้ W จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๑๐.๓ ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 

๑.๑๔  การให้ X 
  การให้ X จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่คณะยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานั้นๆตามก าหนด 

 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  

๑) ก าหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา ด าเนินการ
ตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ 

๓) การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วนในการใช้บัณฑิตของหลักสูตร  

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
  โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้ 

๑) ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

๓.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
๓.๑ ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
๓.๒ การให้ปริญญา  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑) สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆ ครบตามท่ีหลักสูตรศึกษา 
๒) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรี แห่งปริญญานั้น 

  ๓.๓ มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๖๗ 
 

๔.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
      ขั้นตอนการอุทธรณ์มีดังนี้ 

๑) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะอุทธรณ์สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนทางการศึกษา 
ดังนี้ 
๑.๑  กล่องรับความคิดเห็น นักศึกษาที่มีความประสงค์จะร้องเรียนต้องเขียนแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการและส่งใส่กล่องการรับข้อร้องเรียนทาง
การศึกษาที่วางอยู่บริเวณงานบริหารการศึกษา 

๑.๒  ติดต่อแจ้งข้อเรียนกับเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษาโดยตรง หรือแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาโดยตรง 

๑.๓  โทรศัพท์/โทรสาร สายตรงถึงผู้บังคับบัญชา นักศึกษาสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ หรือ รองคณบดีที่เก่ียวข้อง หรือหัวหน้าภาควิชา โดยตรง 

๑.๔  นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล / Facebook  
 ๒)  งานบริหารการศึกษาจะท าการรวบรวมข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพ่ือเสนอต่อรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นข้อร้องเรียนจะถูกประเมินหาสาเหตุเบื้องต้น หากพบว่าไม่มีมูล เจ้าหน้าที่การศึกษาจะแจ้งกลับไปยัง
นักศึกษา เพ่ือทราบว่าข้อร้องเรียนไม่ได้รับการตอบรับจากสาเหตุใด ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ประสงค์ออกนามเบื้องต้น
จะแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานบริหารการศึกษา (ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม) 
 ๓)  ภายหลังประเมินข้อร้องเรียนเบื้องต้นหากพบว่ามีมูล รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาจะน าข้อมูลเข้า
หารือในที่ประชุมคณะกรรมการระดับปริญญาตรีของคณะ เพ่ือวางแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ 
การตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนแต่ละกรณี 
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๖๘ 
 

หมวดที ่๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑ แนะน าอาจารย์ใหม่ให้บุคลากรของภาควิชา และคณะได้รู้จัก 
 ๑.๒  หัวหน้าภาควิชาอธิบายงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  แนะน าหลักสูตรในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 
กระบวนการสอน มอบหมายงาน 
 ๑.๓ ส่งเข้าร่วมการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒.๑.๒ การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
 ๒.๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนา
หลักสูตร และการวิจัยที่จัดโดยคณะ และมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ 
และนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๒.๑.๔ ให้อาจารย์ใหม่เข้าสังเกตการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีประสบการณ์สอนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 ๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายในการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และต าแหน่งทางวิชาการ 
และคณะกรรมการวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  และตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย 
 ๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒.๔ การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ ๑ เรื่อง 
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๖๙ 
 

หมวดที ่๗.  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
๑. การก ากับมาตรฐาน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและดูแลการ
ด าเนินงาน โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิกา ร เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
อาเซียน (AUN-QA) และ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ทั้งนี้ การด าเนินงานของ
หลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ และตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 

๒. บัณฑติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มุ่งผลิต

บัณฑิตให้เป็นนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือปกป้อง ดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ และชุมชนรอบสถานประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบของการกระตุ้นให้
เกิดการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล และการท างานเป็นทีม เพ่ือให้บัณฑิตสามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพได้  

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะ
สามารถประกอบอาชีพเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ รวมทั้ง สามารถประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย นักวิชาการ เป็นต้น โดย
สามารถปฏิบัติงานได้ท้ังในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของภาครัฐ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการตรวจสอบอัตราการส าเร็จการศึกษา และการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตร ทั้งในรูปแบบของอัตราการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลังจบการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้มั่นใจว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ได้ตามความคาดหวัง และผลจากการประเมินจะถูกน ากลับมาปรับรูปแบบการด าเนินงานของหลักสูตร ทั้งนี้ 
จากผลการด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) พบว่า หลักสูตรมีอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร
เฉลี่ย ร้อยละ ๙๘ อัตราการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี หลังจบการศึกษาเฉลี่ย ร้อยละ ๙๖ และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก 
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๗๐ 
 

๓. นักศึกษา 
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
  กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรมีการวางแผนการรับนักศึกษา ทั้งจ านวนและระบบการรับ

สมัคร มีการก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก การประเมินผลในการ
รับนักศึกษาเข้าในหลักสูตร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับสมัครที่ก าหนดขึ้น นักเรียนผู้สนใจสามารถเข้าถึง
ข้อมูลประกาศการรับสมัคร ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านทางเวปไซด์ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล รวมถึง มีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนการศึกษา รายละเอียด
รายวิชา ค่าใช้จ่าย ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร ผ่านทาง
เวปไซด์ของคณะ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมถึง มีการประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพ่ือให้
ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ทราบข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาได้ 

การคัดเลือกนักศึกษา แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สอบผ่านข้อเขียน หรือเกณฑ์อ่ืนๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ และการประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์  โดยคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะเป็นผู้
พิจารณา ๒) การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะท างานจัด
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เพ่ือดูแลการจัดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจ
ร่างกายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้นคณะกรรมการจะส่งผลการพิจารณา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยประกาศ
ผลการสอบสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นประโยชน์จะถูกน ามาใช้ในการพิจารณา
กระบวนการดูแลนักศึกษาต่อไป 

๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา 
คณะและมหาวิทยาลัย มีการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาในเวปไซด์ และมี

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระบุไว้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถหาข้อมูล หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ือการเตรียมพร้อม
ก่อนการเปิดภาคเรียนและการเข้าศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่
นักศึกษา 

๓.๓ การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
หลักสูตรมีการก าหนดและมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือแนะน าแผนการเรียนใน

หลักสูตร ให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การลงทะเบียนรายวิชา และชีวิตส่วนตัวของนักศึกษา รวมถึงข้อติดขัดอ่ืนๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา และให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การประกวดหรือแข่งขันเชิง
วิชาการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านเอกสาร การลงทะเบียน การขอทุนการศึกษา 
ฯลฯ ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแล หากมีปัญหาในระดับรุนแรงหรือต้องการประสานงานเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาร่วมกันในกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือหาแนวทางดูแลนักศึกษาต่อไป 
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๗๑ 
 

๓.๔ การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรมีการติดตาม รวมรวบข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสอบผ่ านตามก าหนด และ

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา และมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี จากข้อมูลที่ผ่านมาของการด าเนินงานหลักสูตร มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา ร้อยละ ๙๕ โดยนักศึกษาที่ลาออกไปเนื่องจากต้องการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ส าหรับอัตราการสอบผ่าน
ตามก าหนด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ร้อยละ ๙๘ ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ
ของนักศึกษา ท าให้ต้องขอลาพักการศึกษา 

๓.๕ ความพึงพอใจและผลการจัดการร้องเรียนของนักศึกษา  
หลักสูตรมีการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ทั้งในรูปแบบของการประเมินการจัดการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวิชา ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ถูกประเมินไม่สามารถทราบข้อมูลผู้ประเมินได้ ท าให้การประเมินเป็น
อิสระ ซึ่งข้อมูลการประเมิน จะถูกรวบรวมส่งให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ มีการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และการประเมินด้วยวาจา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ผลการประเมินจะถูกรวบรวมส่งให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยข้อมูลจากการด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ (จากคะแนนเต็ม ๕) อยู่ในระดับพอใจมาก อย่างไรก็ตาม 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน จะถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการด าเนินงานต่อไป 

ส าหรับกรณีท่ีนักศึกษา มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนสอบ หรือผลการประเมินในรายวิชา นักศึกษาสามารถ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือของดูผลการประเมินได้โดยตรง หรือติดต่อผ่านงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ของคณะได้ รวมทั้ง หากนักศึกษาต้องการอุทธรณ์ สามารถยื่นค าร้องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๔. อาจารย ์

 คณะมีกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์อัตราก าลังเดิม และการวางแผน
อัตราก าลังในระยะยาว เพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินงานและการชดเชยอัตราก าลังของบุคลากรที่จะเกษียณ โดยมี
การวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณสมบัติของอาจารย์ โดยพิจารณาจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
นโยบายของรัฐบาล เกณฑ์คุณวุฒิของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกระทรวงแรงงาน รวมถึง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหลักสูตร จากข้อมูลภาระงานของ
อาจารย์ จ านวนนักศึกษา และแนวโน้มการจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรจะมีอาจารย์ที่เพียงพอต่อ
การดูแลนักศึกษา และมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ทั้งนี้ หลักสูตรมุ่งไปสู่
การแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสหสาขาวิชา ท าให้ต้อง
พิจารณาความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ และกระจายอัตราก าลังให้เหมาะสมและครอบคลุมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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๗๒ 
 

อันได้แก่ วิศวกรรม สุขศาสตร์อุตสาหรรม  พิษวิทยา อาชีวเวชศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยแผนอัตราก าลัง
ที่จัดท าขึ้นจะถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการคณะฯ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องตามการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้ 

การรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ คณะจะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ โดยการประกาศรับสมัครผ่าน
ช่องทางการติดประกาศ และทางเวปไซด์ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ที่ต้องการ และเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกอย่างชัดเจน เมื่อมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะมีกระบวนการประเมินความรู้โดยการ
สอบสอน ในหัวข้อที่ก าหนด และการสอบสัมภาษณ์ และ/หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมสรรหาและ
คัดเลือกอาจารย์ที่แต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

การพัฒนาอาจารย์ คณะให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้านต่างๆ ตั้งแต่การเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน และการอบรมความรู้ด้านเทคนิค
การสอน การประเมินผลการศึกษา และการวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ และการอบรม
อาจารย์ใหม่ และการถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์อาวุโสที่เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ คณะมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์มี
ความก้าวหน้ามีวิชาชีพ ด้านการสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานการวิจัย ทั้งในรูปแบบการน าเสนอและการ
ตีพิมพ์ โดยมีงบประมาณสนับสนุนตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนางานวิจัย รวมทั้ง 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือติดตามและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริหารจัดการเพ่ือให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีระบบการจัดการที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การดูแลนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการรับ
สมัคร จนจบการศึกษา และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ มุ่งเน้นการควบคุมคุมภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN-QA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกระทรวงแรงงาน โดยมีคณะกรรมการที่ด าเนินงานสอดประสานและเชื่อมโยงกันในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยค านึงถึงแนวนโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การรวบรวม
ข้อมูลที่อาจกระทบต่อการด าเนินงานหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา เพื่อวางแนวทางในการด าเนินการ 
รวมถึงการติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ และ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เปิดภาคใต้คณะและผู้แทนจากอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ของคณะ โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

๑) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
๒) จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาที่สอน 
๓) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
๔) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
๕) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
๖) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ

ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
๗) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
๘) ติดตามประเมินผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ

นักศึกษาปัจจุบัน 
 
 หลักสูตรมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหลักสูตร โดยการควบคุมปัจจัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของหลักสูตร และควบคุมกิจกรรมเพ่ือลดสาเหตุที่อาจท าให้หลักสูตรเกิดความเสียหายใน
การด าเนินงานในด้านการเงิน หรือด้านอ่ืนๆ เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า เป็นต้น ทั้งนี้ หลักสูตรมีกระบวนการหลักในการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้  

๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ตั้งแต่การรับสมัครตลอดจนจบการศึกษา อาทิ ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา การสอบข้อเขียน /
สัมภาษณ์ การรายงานตัว การลงทะเบียน การเรียนการสอน การประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น  

๒) การระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง จากแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรมของหลักสูตร  
๓) การประเมินความเสี่ยง เพ่ือระบุขนาดความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการแก้ไข

ปัญหา  
๔) การจัดการความเสี่ยง เป็นการด าเนินการควบคุมตามความเหมาะสมของปัญหา  
๕) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

การด าเนินการทั้งหมดในการบริหารความเสี่ยงท าโดยการประชุมผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีการ
ประชุมทุกเดือน และผลจากการประชุมจะถูกน าเสนอให้ที่ประชุมภาควิชารับทราบ 

๕.๒ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ เริ่มจากการมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าภาควิชา โดยมีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ก้าว
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๗๔ 
 

ทันเทคโนโลยี และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จะ
ออกแบบหลักสูตรบนพ้ืนฐานข้อมูลของบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่างๆ รวมถึง ข้อมูลจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ใช้บัณฑิต สมาคมศิษย์เก่า และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร 
พร้อมทั้งพิจารณาสถานการณ์การแข่งขันของหลักสูตร และสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตรในอนาคต เพ่ือออกแบบให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อได้ร่างหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
แล้ว จะมีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือน าข้อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ 
จากนั้น จะมีกระบวนการน าเสนอหลักสูตร เพ่ือผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตามล าดับขั้น ดังนี้ คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

๕.๓ การควบคุม ก ากบัการจัดท ารายวิชา  
การควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง และน าไปสู่การ

ผลิตบัณฑิตให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรนั้น จ าเป็นต้องมี
กระบวนการที่เป็นระบบในการก ากับดูแล ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

 ภาควิชาพิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร และเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยผ่านคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับรายวิชาที่คณะ
สาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนรายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาที่ส่วนกลางรับผิดชอบ คณะ
ผู้รับผิดชอบสอน จะเป็นผู้ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้ร่วมสอน (ถ้ามี) ท าการออกแบบรายวิชา ทั้งเนื้อหา การจัดการเรียนการ
สอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพในระดับรายวิชา ให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสามารถสร้างให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาขึ้น 
โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จะมีการชี้แจงรายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และระดับการเรียนรู้ในแต่ละองค์ความรู้
หรือรายวิชา ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ เมื่อผู้รับผิดชอบออกแบบรายวิชาเรียบร้อย แล้วจะมีการ
ประชุมร่วมกันในภาควิชา ก่อนผู้รับผิดชอบจะด าเนินการจัดท า มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ และหลักสูตร
รวบรวมส่งให้งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ผู้รับผิดชอบรายวิชา จะด าเนินการจัดส่ง มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ มายังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา โดยจะสุ่มรายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ขึ้นมาทวนสอบ โดยมีรูปแบบหรือวิธีการที่ใช้ในการทวนสอบ  
อาทิ ให้ผู้เรียนตอบแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสอนหรือข้อสอบ การสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียน หรือการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ทั้งนี้ 
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๗๕ 
 

วิธีการที่ใช้ในการทวนสอบ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน จะพิจารณา
ก าหนดตามความเหมาะสมของรายละเอียดรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน โดยผลที่ได้จากการ
ทวนสอบจะถูกน ากลับมาพิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะรวบรวมผลการด าเนินงานจากรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์และสรุปการด าเนินงาน  สิ่งที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยจะรวบรวมสรุปเป็นรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) และมีการชี้แจงให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ และน าไปปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ มคอ.๗ จะน าส่งเพ่ือให้
คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรีพิจารณา และวางแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะมีการสรุปในรายงานผล

การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ทุกปีการศึกษา จากผลการด าเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่ง
ก าหนดตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๒ ตัว ผลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ๑๒ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสิ่งสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ และพร้อมใช้งาน โดยมีกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่ การส ารวจ ติดตาม ตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เดิม
ของทั้งคณะ และภาควิชา ทั้งในส่วนของสถานที่จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และพ้ืนที่ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือน ามาวางแผนงบประมาณในการจัดหาเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือซ่อม
บ ารุง โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ซึ่งมาจากการสอบถามความเพียงพอ และความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือส่งให้งานกายภาพฯ รวมรวบเสนอ
งบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือจัดเตรียมสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
อุปกรณ์หรือสิ่งสนับสนุนใดๆ ที่ช ารุด คณะมีระบบการแจ้ง และการเข้าตรวจสอบด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน โดยงาน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับ
ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖-๑๒) ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี ดังนี้ 
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  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้   
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

-     

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว   

-     

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- 
 

    

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

-     

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

-     

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - -   

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - -  
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๗๗ 
 

๘. ตัวชีวั้ดผลการด าเนินงานของหลักสูตร (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
(๑) จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

ด าเนินงานของหลักสูตร      

(๒) บัณฑิตได้งานท าในองค์กรชั้นน าของประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี      

(๓) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการการปฐมนิเทศแนะแนวการ
เป็นครู และแนะน านโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 

     

(๔) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคนเข้าสังเกตการสอนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีประสบการณ์สอนเป็นแบบอย่างที่ดี      

(๕) อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง      

(๖) อาจารย์ประจ าผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย
ปีละ ๑ เรื่อง      
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๗๘ 
 

หมวดที่ ๘.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
๑.๑.๑  จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนในรายวิชา

ด้วยระบบออนไลน์ และเป็นความลับ 
๑.๑.๒  จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอน 
 ๑.๒   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

๑.๒.๑  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
  ๑.๒.๒  สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบวิชา  ประธานหลักสูตร และ/หรือเพ่ือนอาจารย์ในหรือนอก

หลักสูตร 
 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจาก 
 ๒.๑ นักศึกษาและบัณฑิต   
      ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก   
 ๒.๓ ผู้ใช้บัณฑิต  และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย ๓ คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย ๑ คน  
 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๓ เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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๗๙ 
 

ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล  (MU Degree Profile) 
ภาคผนวก ๒   ๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

       (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะ 
       ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ   
 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ   ระดับ ๒- ปริญญาตรี 

ระดับ ๔- ปริญญาโท 
ระดับ ๖- ปริญญาเอก   

หรือ 
 เปรียบเทียบกับ มคอ.๑ ในกรณีท่ีสภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาการของสาขาวิชา     

ไดก้ าหนดมาตรฐานวิชาชีพ/สาขาวิชา ระดับชาติไว้เป็น มคอ.๑  
ภาคผนวก ๔   ๔.๑   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงด้วยสัญญลักษณ ์I, R, P, M 

 ๔.๒* แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    
แสดงด้วยสัญญลักษณ ์   ความรับผิดชอบหลัก   O  ความรับผิดชอบรอง 

* หมายเหตุ:  แสดงภาคผนวก ๔.๒ เฉพาะ 
กรณีท่ีสภาวิชาชีพ หรือ สมาคมวิชาการของสาขาวิชา  
ยังก าหนดให้ใช้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรูปแบบเดิม    

ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑            

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์พิเศษ 

ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย 
และ ประกาศ/ข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาของส่วนงาน 

ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ
กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน  

ภาคผนวก ๙ เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ถ้ามี) 
ภาคผนวกอ่ืน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๘๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
 
 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร  (MU Degree Profile) 
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๘๑ 
 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๑.  ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
๒.  ชื่อปริญญา 
 (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลกัสตูร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จ านวนหน่วยกติ  ๑๕๐ หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลกัสตูร ๔ ปี 
สถานภาพของหลกัสตูรและก าหนดการ
เปิดสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถาบันผูป้ระสาทปริญญา (ความร่วมมือ
กับสถาบันอืน่) 

เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน - 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ Purpose / 
Goals / Objectives 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิม
และประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้ในการท างานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  เพ่ือให้ได้บัณฑิตซึ่ง 
๑. มีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์จ าเพาะด้านอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๒. สามารถปฏิบัติงานและเป็นผู้น าในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
๓. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ 
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๔. มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานเป็นทีม และร่วมงานกับผู้อ่ืนอย่างมีภาวะ
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี  

๕. สื่อสารความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อแนะน าในการท างานด้านอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร   Distinctive 
Features 

 มีความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
บูรณาการร่วมกับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือ
จัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานประกอบกิจการ โดย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๓ รูปแบบในสถานประกอบกิจการชั้นน า
ระดับประเทศที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้การควบคุมและชี้แนะ
จากคณาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ ท าให้เกิด
การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง 

ระบบการศึกษา ทวิภาค 
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

อาชีพสามารถประกอบได้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้ (ตาม พ.ร.บ. 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การก าหนดต าแหน่งของ ก.พ. สภา
วิชาชีพ และภาคเอกชน)  
๑. นักปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ 
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 
 - นักความปลอดภัยวิชาชีพ 
 - นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
 - พนักงานตรวจความปลอดภัย  
 - นักปฏิบัติการ/ผู้ช านาญการ ในการตรวจวัด ตรวจสอบ และ
ทดสอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
๒. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงด้านอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านการยศาสตร์ ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน  
ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นต้น 
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การศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร  

ปรัชญาการศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิม
และประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้ในการท างานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวัง โดยผ่านกระบวนการบรรยาย ทดลอง บทบาท
สมมุติ ฝึกปฏิบัติ ประชุมกลุ่มย่อย และระดมความคิดร่วมกับการบูรณา
การองค์ความรู้กับสถานการณ์จริง ด้วยการวางแผนการศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สอดคล้องกัน 

กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา   

 ประเมินความก้าวหน้าระหว่างการเรียน และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนโดยใช้การประเมินในหลายรูปแบบ การเข้าชั้นเรียน การ
สอบข้อเขียน การสังเกตการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานจริง การสังเกต
พฤติกรรม การส่งงาน การท ากิจกรรมกลุ่ม  รายงานผลงาน/กิจกรรมที่
มอบหมาย และรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การประเมินทักษะในการ
น าเสนอ โดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน การสอบ
ปากเปล่า  

สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของ
หลักสูตร 

 

Generic Competences 

๑.  Ethics: มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีความเป็นพลเมืองไทย
ที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

๒.  Critical Thinking: มีการคิดเชิงวิเคราะห์ มีกระบวนการในการ
หาเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนสามารถประเมินคุณค่าของข้อมูล องค์ความรู้
ต่างๆ ได้ด้วยมุมมองที่หลากหลาย 

๓. Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา  

๔. Teamwork: สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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๕. Communication: มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

๖. ICT: มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม 

Subject-specific Competences  

๑. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๒. สามารถปฏิบัติงานในบทบาทนักปฏิบัติงานและนักวิชาการ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต  
PLOs PLO1  ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์  

ศิลปศาสตร์ ในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
PLO2  ชี้บ่งปัจจัยอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
PLO3  จัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบกิจการและชุมชน 
PLO4  ควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ 
ผู้ประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานและกฏหมาย 
PLO5 ใช้ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 
PLO6 ปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการปกป้องและส่งเสริม
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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ภาคผนวก ๒ 
 

 

๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
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ตารางภาคผนวก ๒.๑   ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 

PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในการปกป้อง
และส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

1.1 อธิบายการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่แตกต่าง 
1.2 แสดงออกถึงการประยุกต์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

PLO2 ชี้บ่งปัจจัยอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และโรคจากการท างานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ 
2.2 ระบุปัจจัยอันตรายที่ผู้ประกอบอาชีพทุกระดับได้รับจาก
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

PLO3 จัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
สถานประกอบกิจการ และชุมชน 

3.1 ประเมินระดับความเสี่ยงของปัจจัยอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.2 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยอันตรายเพื่อวางแผนการ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
3.3 เลือกเทคนิควิธีประเมินการรับสัมผัสและเครื่องมือ
ตรวจวัดปัจจัยอันตรายจากสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

3.4 วางแผนจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO4 ควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพได้ตาม
มาตรฐานและกฏหมาย 

4.1 ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบ
กิจการและผู้ประกอบอาชีพทุกระดับ 
4.2 ออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ท างาน 
4.3 ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานและกฎหมายแก่ผู้ประกอบอาชีพทุกระดับ 

4.4 ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้ 
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๘๗ 
 

PLOs SubPLOs 
PLO5 ใช้ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 

5.1 เลือกรูปแบบและวิธีการสื่อสารองค์ความรู้ด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมกับผู้ประกอบ
อาชีพทุกระดับ 
5.2 แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพตนเอง และประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

PLO6 ปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการ
ปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

6.1 อธิบายบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างาน ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) และสหสาขาวิชาชพี
ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
6.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี 
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๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๘๙ 
 

ตารางภาคผนวก ๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

  
Program Learning Outcome /  

4 Graduate Attributes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

T-shaped Breathe & Depth – รู้แจ้ง รู ้จริง  
ทั้งด้านกว้างและด้านลึก 

      

Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้
ระดับโลก 

      

Socially Contributing - มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้
สังคม 

      

Entrepreneurially Minded – กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง 
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๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ๓ 

 

 ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

  กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

 PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒    ระดับ ๔    หรือ   ระดับ ๖    

 ระดับท่ี ๒ (ปริญญาตรี) 

 ระดับท่ี ๔ (ปริญญาโท) 

 ระดับท่ี ๖ (ปริญญาเอก) 

 

      หรือ 

 

 PLOs กับ มคอ.๑  ในกรณีท่ีมีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ /มาตรฐานคุณวุฒิ  

 สาขา/สาขาวิชา 
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๙๑ 
 

ตารางภาคผนวก ๓   
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ. 

TQF Level 2 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
ด้านที่ ๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม       
๑.๑ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต       
๑.๒ รักษาวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม       
๑.๓ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ       
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้       
๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ภาษา และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

      

๒.๒ มีการติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ภาษา และในสาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่เสมอ 

      

๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ ภาษา  
สาธารณสุขศาสตร์ และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

      

ด้านที่ ๓  ด้านทักษะทางปัญญา       
๓.๑ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
และงานอาชวี อนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ   

      

๓.๒ สามารถให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาตาม
หลักวิชาการได ้

      

๓.๓ สามารถค้นคว้าและศึกษาวิธีการใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
และงานทางวิชาการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 

      

ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีกับเพื่อนนักศึกษาและกับบุคคลอื่น         
๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่น และงานที่ได้รับมอบหมาย       
๔.๓ แสดงภาวะผูน้ าและผู้ตาม ท างานเปน็ทีม       
ด้านที่  ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     
 

๕.๑ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า  
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม   

      

๕.๒ สามารถอ่านบทความและใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน       
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๙๒ 
 

 

 

ภาคผนวก  ๔ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 

 

๔.๑   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M) 

 

หรือ 

 
๔.๒*  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

(แสดงด้วยสัญญลักษณ์    ความรับผิดชอบหลัก    O  ความรับผิดชอบรอง) 

 
* หมายเหตุ:  แสดงภาคผนวก ๔.๒ เฉพาะ 

กรณีท่ีสภาวิชาชีพ หรือ สมาคมวิชาการของสาขาวิชา ยังก าหนด 

ให้ใช้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในรูปแบบเดิม    
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๙๓ 
 

ตารางภาคผนวก ๔.๑    

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes 
(PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๑)        
๑ มมศท ๑๐๑ 

MUGE 101 
การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ 
General Education for Human 
Development 

๒ (๑-๒-๓) I    I P 

๒ มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕) I    I P 

๓ มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
Arts and Sciences for Human 
Development 

๒ (๑-๒-๓) I    I P 

๔ ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Art of Using  Thai Language  in 
Communication 

๓ (๒-๒-๕) I    P  

๕ ศศภอ ๑๐๓-
๑๐๕ 
LAEN 103-
105 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ 
English Level 1-3 

๓ (๒-๒-๕) I    P  

๖ ศศภอ ๑๐๔-
๑๐๖ 
LAEN 104-
106 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔ 
English Level  2-4 

๓ (๒-๒-๕) I    P  

๗ วทชว ๑๑๔  
SCBI 114 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Basic Biology 

๒ (๒-๐-๔) I I     

๘ วทชว ๑๑๕  
SCBI  115 

ฐานของชีวิต 
Basic of Life 

๒ (๑.๕-๑-
๓.๕) 

P I     

๙ วทคม ๑๐๒  
SCCH 102 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) I I     

๑๐ วทคม ๑๑๘  
SCCH 118 

ปฏิบัติการเคม ี
Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) P      

๑๑ วทคณ ๑๖๒  
SCMA 162 

แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นแนะน า 
Calculus and Introduction to Ordinary 

Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖) I      

http://intranet.mahidol/op/oraa/SCCH-eng%20112%20%20General%20Chemistry.doc
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๙๔ 
 

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes 
(PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๑๒ วทฟส ๑๕๕  
SCPY 155 

ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรบัวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Basic Physics for Health Science 

๒ (๒-๐-๔) I I     

๑๓ ทสคพ ๑๕๕  
ITCS 155 

การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์    
Computer Applications 

๓ (๒-๒-๕) I    P  

๑๔ ศศพฐ ๑๔๔ 
LAFE 144 

การคิดและวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ 
Critical Thinking and Analysis 

๓ (๓-๐-๖) I      

๑๕ วทฟส ๑๑๐  
SCPY 110 

ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory  I 

๑ (๐-๑-๕) P      

๑๖ วทฟส ๑๕๖  
SCPY 156 

ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
Physics for Health Science 

๓ (๓-๐-๖) I I     

(รายวิชาชั้นปีที่ ๒)        
๑๗ ศศภอ ๒๗๑   

LAEN 271 
การเขียนเพื่อการท างานและการศกึษา 
Writing for Work and Study 

๓ (๓-๐-๖) I    I  

๑๘ วทกว ๑๐๑ 
SCAN 101 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Anatomy 

๓ (๒-๒-๕) P I     

๑๙ วทคม ๑๒๘  
SCCH 128 

ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์  
Organic Chemistry Laboratories 

๑ (๐-๓-๑) P      

๒๐ วทคม ๑๒๙ 
SCCH 129 

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  
Basic Organic Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) R I     

๒๑ วทจช ๒๐๓  
SCMI 203 

จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Basic Microbiology  

๓ (๒-๓-๕) P I     

๒๒ สศสษ ๒๐๔  
PHHE 204 

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
Health Education and Health Behavior 

๓ (๓-๐-๖) R I  I I I 

๒๓ สศสษ ๒๓๕  
PHHE  235 

จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ 
Health and Wellness Psychology 

๒ (๒-๐-๔) I R  I   

๒๔ สศออ ๒๐๑  
PHOH 201 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขัน้แนะน า 
Introduction to Occupational Health and 

Safety 

๓ (๓-๐-๖) R R I    

๒๕ ศศภอ ๒๖๖ 
LAEN 266 

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
English for Health Science 

๓ (๓-๐-๖) I    R  

๒๖ วทชค ๒๐๓  
SCBC 203 

ชีวเคมีเบื้องต้น 
Basic Biochemistry 

๓ (๓-๐-๖) I I     

๒๗ วทชค ๒๐๔  
SCBC 204 

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 
Laboratories Experiments in Basic 

Biochemistry 
 

๑ (๐-๓-๑) P      
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๙๕ 
 

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes 
(PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๒๘ วทคณ ๑๘๒  
SCMA 182 

สถิติศาสตรส์ าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
Statistics for Health Science 

๒ (๒-๐-๔) I I   I  

๒๙ วทสร ๒๐๒  
SCPS 202 

สรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Physiology 

๓ (๒-๓-๕) P I     

๓๐ สศบส ๒๐๑  
PHAD 201 

บริหารงานสาธารณสุข ๑ 
Public Health Administration I 

๓ (๓-๐-๖) R  I I   

๓๑ สศอส ๒๐๒  
PHEH 202 

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Science 

๓ (๓-๐-๖) I R     

(รายวิชาชั้นปีที่ ๓)        
๓๒ สศชส ๓๐๔  

PHBS 304 
ชีวสถิติ ๒ 
Biostatistics II 

๓ (๓-๐-๖) R R   R  

๓๓ สศรบ ๓๐๖  
PHEP 306 

หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต ์
Principles of Epidemiology and Its 

Application 

๓ (๓-๐-๖) R R   R  

๓๔ สศออ ๓๑๑  
PHOH 311 

หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

Principles of Engineering for Occupational 
Health Safety and Environment 

๒ (๑-๒-๓) P R R    

๓๕ สสออ ๓๑๒  
PHOH 312 

สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการท างาน 
Environmental and Work Physiology 

๓ (๓-๐-๖) R R     

๓๖ สศออ ๓๑๓  
PHOH 313 

กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมและอันตราย 
Industrial Process and Hazards 

๒ (๒-๐-๔) R R R    

๓๗ สศออ ๓๑๔  
PHOH 314 

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Safety Engineering 

๒ (๒-๐-๔) R R R R   

๓๘ สศออ ๓๑๕  
PHOH 315 

กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานดา้นสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

Fluid Mechanics for Industrial Hygiene   

๒ (๑-๒-๓) P R I    

๓๙ สศออ ๓๑๖  
PHOH 316 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 
Fundamental of Industrial Hygiene 

๓ (๓-๐-๖) R R R R   

๔๐ สศออ ๓๑๗  
PHOH 317 

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Safety 

๓ (๓-๐-๖) R R R I   

๔๑ สศออ ๓๑๘  
PHOH 318 

พิษวิทยาอาชีวอนามัย 
Occupational Toxicology 
 

๓ (๓-๐-๖) R R     

๔๒ สศออ ๓๑๙  
PHOH 319 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
Risk Assessments and Management 

๒ (๒-๐-๔) R M M R   
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๙๖ 
 

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes 
(PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๔๓ สศออ ๓๒๐  
PHOH 320 

อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมลูฐานและการดูแลทาง
การแพทย์ 

Fundamental of Occupational   
        Medicine and Medical Care 

๓ (๓-๐-๖) R R I    

๔๔ สศออ ๓๒๑  
PHOH 321 

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข                  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Laws and Ethics in Public Health  
Occupational Health and Safety 

๓ (๓-๐-๖) R R R R   

๔๕ สศออ ๓๒๒  
PHOH 322 

การป้องกันควบคุมอัคคีภยั 
และเหตุฉุกเฉินสารเคม ี

Prevention and Protection of Fire and 
Chemical Emergency 

๓ (๒-๒-๕) R P P R   

๔๖ สศออ ๓๘๗  
PHOH 387 

การฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ 

Safety Practice in the Establishments 

๓ (๐-๑๘-๙) P P P P P P 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๔)        
๔๗ สศออ ๔๐๓  

PHOH 403 
การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย 
Occupational Health Administrations 

๓ (๓-๐-๖) R R M M  R 

๔๘ สศออ ๔๓๔  
PHOH 434 

การยศาสตร ์
Ergonomics 

๒ (๒-๐-๔) M M R R   

๔๙ สศออ ๔๓๖  
PHOH 436 

มาตรฐานระดับชาติ และสากลส าหรับระบบการ
จัดการ   ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

National and International Standard for 
Quality, Environment, Occupational 
Safety and Health Management 
System 

๒ (๒-๐-๔) R R R R   

๕๐ สศออ ๔๓๙  
PHOH 439 

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ 
Air Pollution Control Engineering 

๓ (๓-๐-๙) R   R   

๕๑ สศออ ๔๔๔  
PHOH 444 

การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม 
Industrial Ventilation 

๓ (๓-๐-๖) R R R R   

๕๒ สศออ ๔๔๖  
PHOH 446 

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

Industrial Hygiene Sampling  and  Analysis 

๓ (๒-๒-๕) R R P R   

๕๓ สศออ ๔๕๑  
PHOH 451 

โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม 
Occupational Disease and Control 
 

๓ (๓-๐-๖) R M R    
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๙๗ 
 

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes 
(PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๕๔ สศออ ๔๕๖  
PHOH 456 

สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety Seminar 

๒ (๑-๒-๓) P R R R P P 

๕๕ สศออ ๔๔๗  
PHOH 447 

ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความ
ปลอดภัย 

Industrial Hygiene and Safety Practice 

๒ (๑-๒-๓) R P P P P P 

๕๖ สศออ ๔๘๙  
PHOH 489 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
Professional Field Practice 

๓ (๐-๑๘-๙) M M M M M M 

วิชาเลือกเสรี        
๕๗ สศออ ๔๐๗  

PHOH 407 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
Industrial Psychology 

๒ (๒-๐-๔) R R R R R  

๕๘ สศออ ๔๓๗  
PHOH 437 

เครื่องมือวิเคราะห์ดา้นพิษวิทยา 
Toxicology  Instrumentations 

๒ (๒-๐-๔) R R     

๕๙ สศออ ๔๓๘  
PHOH 438 

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
Industrial Waste Management 

๒ (๒-๐-๔) R  R R   

๖๐ สศออ ๔๕๒  
PHOH 452 

การจัดเก็บวตัถุอันตราย 
Storage of hazardous chemicals 

๒ (๒-๐-๔) R  R R   

๖๑ สศออ ๔๕๕  
PHOH 455 

ความปลอดภัยในการท างาน 
Safety at Work 

๒ (๒-๐-๔) R  R R   

 

I  =   PLO is Introduced and Assessed         R  =  PLO is Reinforced and Assessed       

P  =  PLO is Practiced and Assessed            M  = Level of Mastery is Assessed  
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๙๘ 
 

ตารางภาคผนวก ๔.๒    
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์                   
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓)                  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕)                  
มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓)                  
สศสษ ๒๓๕ จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ ๒ (๒-๐-๔)                  
กลุ่มวิชาภาษา                   
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)                  
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)                  
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)                  
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)                  
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)                  
ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)                  
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๙๙ 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)                  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์                   
ศศพฐ ๑๔๔ การคดิและวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ ๓ (๓-๐-๖)                  
วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์   ๓ (๒-๒-๕)                  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์                   
วทกว ๑๐๑ กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน ๓ (๒-๓-๕)                  
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๒ (๒-๐-๔)                  

วทชว ๑๑๕ ฐานของชีวิต 
๒ (๑.๕- 
๑-๓.๕) 

     
 

        
   

วทชค ๒๐๓ ชีวเคมเีบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)                  

วทชค ๒๐๔ ปฏบิัติการชีวเคมีเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑) 
      

           

วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)                  
วทคม ๑๑๘ ปฏิบตัิการเคม ี ๑ (๐-๓-๑)                  
วทคม ๑๒๘ ปฏิบตัิการเคมีอินทรยี์ ๑ (๐-๓-๑)                  
วทคม ๑๒๙ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)                  
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

ขั้นแนะน า 
๓ (๓-๐-๖)  
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๑๐๐ 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตรส์ าหรับวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

๒ (๒-๐-๔)  
 

  
 

 
 

  
  

 
 

    

วทจช ๒๐๓ จลุชีววิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๕)                  
วทสร ๒๐๒ สรรีวิทยาขั้นพื้นฐาน ๓ (๒-๓-๕)                  
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑)                  
วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกสเ์บื้องต้นส าหรบัวิทยาศาสตร์  

สขุภาพ 
๒ (๒-๐-๔) 

     
 

        
   

วทฟส ๑๕๖ ฟิสิกสส์ าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)                  
วิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                   
สศบส ๒๐๑ การบริหารงานสาธารณสุข ๑ ๓ (๓-๐-๖)                  
สศออ ๒๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้น

แนะน า 
๓ (๓-๐-๖) 

              
   

สศอส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)                  
สศสษ ๒๐๔ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)                  
สศชส ๓๐๔ ชีวสถิติ ๒ ๓ (๓-๐-๖)                  
สศรบ ๓๐๖ หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต ์ ๓ (๓-๐-๖)                  
สศออ ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมลูฐานและการ

ดูแลทางการแพทย ์
๓ (๓-๐-๖) 
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๑๐๑ 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

สศออ ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

๓ (๓-๐-๖) 
              

   

สศออ ๓๘๗ การฝึกปฏิบตัิงานด้านความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการ 

๓ (๐-๑๘-๙) 
                 

สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ควบคุม 

๓ (๓-๐-๖) 
              

   

วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 
              

   

สศออ ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้าน    
อาชีวอนามัยความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 

๒ (๑-๒-๓) 
              

   

สศออ ๓๑๒ สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการ
ท างาน 

๓ (๓-๐-๖) 
              

   

สศออ ๓๑๓ กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมและ
อันตราย 

๒ (๒-๐-๔) 
              

   

สศออ ๓๑๔ วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

๒ (๒-๐-๔) 
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๑๐๒ 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

สศออ ๓๑๕ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้าน 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

๒ (๑-๒-๓) 
              

   

สศออ ๓๑๖ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมลูฐาน ๓ (๓-๐-๖)                  

สศออ ๓๑๗ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖)                  

สศออ ๓๑๘ พิษวิทยาอาชีวอนามยั ๓ (๓-๐-๖)                  

สศออ ๓๑๙ การประเมินและการจัดการความเสีย่ง ๒ (๒-๐-๔)                  

สศออ ๓๒๒ การป้องกันควบคมุอัคคีภัยและเหตุ
ฉุกเฉินสารเคม ี

๓ (๒-๒-๕) 
              

   

สศออ ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย ๓ (๓-๐-๖)                  

สศออ ๔๓๔ การยศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔)                  

สศออ ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาตแิละสากลส าหรับ
ระบบการจัดการระบบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ      
อาชีวอนามัย 

๒ (๒-๐-๔) 

              

   

สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคมุมลพิษอากาศ ๓ (๓-๐-๖)                  

สศออ ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖)                  

สศออ ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์   
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

๓ (๒-๒-๕) 
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๑๐๓ 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

สศออ ๔๔๗ ปฏิบตัิงานทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภัย 

๒ (๑-๒-๓) 
              

   

สศออ ๔๕๖ สมัมนาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

๒ (๑-๒-๓) 
              

   

สศออ ๔๘๙ การฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ ๓ (๐-๑๘-๙                  

 หมวดวิชาเลือกเสรี                   

สศออ ๔๐๗ จิตวิทยาอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔)                  

สศออ ๔๓๗ เครื่องมือวิเคราะห์ดา้นพิษวิทยา ๒ (๒-๐-๔)                  

สศออ ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔)                  

สศออ ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย ๒ (๒-๐-๔)                  

สศออ ๔๕๕ ความปลอดภัยในการท างาน ๒ (๒-๐-๔)                  
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๑๐๔ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก ๕ 

 

 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๑๐๕ 
 

 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ฉบับปี พ.ศ ๒๕๕๕ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

----------------------------------------------  
 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันท่ี  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที…่….เมื่อวันที่ .................................. 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป    
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๔.๑ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔.๒ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีเนื้อหาทันสมัยตอ่สถานการณ์ทางด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน  

๕.    สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   
 ๕.๑ ปรับปรุงปรัชญาของหลักสตูร 

เดิม ปรับปรุง 
ปรัญชา 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อปกป้อง ดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ และ
ชุมชนรอบสถานประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัด
การศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองจากความรู้เดิมและประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้ในการ
ท างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 ๕.๒ ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เดิม ปรับปรุง 
วัตถุประสงค ์
๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต มีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวชิาชีพด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

๒. มีความรู้ความเข้าใจ และคาดการณ์ สืบค้น ประเมิน และ
ควบคุมอันตรายจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพ  เพื่อให้
ผู้ประกอบอาชีพมีความปลอดภัยตามกฎหมาย หรือมาตรฐาน
อื่นๆ มีสุขภาพดี ไม่ใหเ้กิดความเจบ็ป่วยหรือเป็นโรคจากการ
ท างาน 

๓. สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือกและ

๑. มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานและศาสตรจ์ าเพาะด้านอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๒. สามารถปฏิบัติงานและเป็นผู้น าในวิชาชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ 

๓. สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
เพื่อสุขภาพและคณุภาพชีวิตของผูป้ระกอบอาชีพ 

๔. มีปฏิสมัพันธ์ในการท างานเป็นทีม และร่วมงานกับผู้อื่น
อย่างมีภาวะผู้น าและผูต้ามที่ด ี

๕. สื่อสารความรู้ ข้อคดิเห็น และข้อแนะน าในการท างานด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
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๑๐๖ 
 

เดิม ปรับปรุง 
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ ระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

๔. มีความเป็นผู้น าและมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสมกับบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ๕.๓  ยกเลิกการเรียน  จ านวน  ๑๓  รายวิชา  

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตสมยัใหม ่      ๒ (๒-๐-๔) 

 SHSS 112 Life Skill for Modern Living 
วทคม ๑๒๔ หลักเคมีอินทรยี์ ๑      ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 124 Principles Organic Chemistry I 
วทคม ๑๓๑ เคมีทั่วไป๑       ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 131 General Chemistry I      
วทคม ๑๓๒ เคมีทั่วไป๒       ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 132 General Chemistry II  
วทคม ๒๒๗ หลักเคมีอินทรยี์๒      ๒ (๒-๐-๔) 

 SCCH 227 Organic Chemistry II 
สศรบ ๓๐๕ โรคไมต่ิดต่อและการบาดเจ็บ     ๒ (๒-๐-๔) 
PHEP 305 Non-communicable Diseases and Injury 

 สศจว ๓๐๕ โรคติดเชื้อ       ๓ (๒-๒-๕) 
PHMI 305 Infectious Diseases 
สศอช ๓๐๗ การสาธารณสุขข้ันแนะน าและการพัฒนา    ๓ (๓-๐-๖) 
PHCH 307 Introduction to Public Health and Development 
สศออ ๓๘๘ การศึกษาและฝึกปฏบิัติงานในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม  ๓ (๐-๑๘-๙) 
PHOH 388 Community and Industrial Plant Study and Practice 
สศออ ๔๓๒ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมลูฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 

 PHOH 432 Fundamental of Occupational Medicine 
สศออ ๔๔๑ กฎหมายอาชีวอนามยัความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ๒ (๒-๐-๔) 

 PHOH 441 Occupational Health, Safety and Environment Legislation 
 สศออ ๔๔๘ การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย     ๓ (๒-๒-๕) 
  PHOH 448 Fire Prevention and Protection 
  สศออ ๔๕๐ เทคนิคการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านเคม ี    ๒ (๒-๐-๔) 
  PHOH 450 Chemical Emergency Responses Management Techniques 
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๑๐๗ 
 

 ๕.๔  เปิดรายวิชาใหม่  จ านวน  ๔  รายวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

สศออ ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมลูฐานและการดูแลทางการแพทย ์    ๓ (๓-๐-๖)  
PHOH 320 Fundamental of Occupational Medicine and Medical Care   
สศออ ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข และอาชีวอนามัย   ๓ (๓-๐-๖) 
PHOH 321 Laws and Ethics in Public Health and Occupational Health & Safety 
สศออ ๓๒๒ การป้องกันควบคมุอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินสารเคมี     ๓ (๒-๒-๕) 
PHOH 322 Prevention and Protection of Fire and Chemical Emergency 
สศออ ๓๘๗ การฝึกปฏิบตัิงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ   ๓ (๐-๑๘-๙) 
PHOH 387 Safety Practice in the Establishments 

 
 ๕.๕  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน  ๒  รายวิชา   

เดิม ปรับปรุง 
สศออ ๓๐๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      ๒ (๒-๐-๔) 
               ขั้นแนะน า 

สศออ ๒๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      ๓ (๓-๐-๖) 
               ขั้นแนะน า 

 ความหมาย ความส าคัญ การพัฒนาของงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัญหาทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทราบถึง
แนวทางด าเนินงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
 Definition, concept, development and 
problem of Occupational Health and Safety at 
National and International level, role and function 
of various organization concerning with and 
Occupational Health and Safety at work. 

 ความหมาย ความส าคัญ และการพัฒนาของงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
การชี้บ่งอันตราย แนวทางในการประเมินและควบคุมอันตราย
จากสิ่งแวดล้อมการท างาน โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุ
จากการท างาน กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทาง  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ 
บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย แนวทางด าเนินงานทางด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภยั และการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 
 Definition, concept and development of 
Occupational Health and Safety at National and 
International level, hazard anticipation, evaluation and 
control of environmental hazard, work-related 
diseases, accident, regulations and related standards, 
problem of, role and function of various organization 
concerning with and Occupational Health and Safety 
at work and total worker health 
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๑๐๘ 
 

เดิม ปรับปรุง 
สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคมุ              ๒ (๒-๐-๔) 
               มลพิษอากาศ 

สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคมุ                  ๓ (๓-๐-๖) 
               มลพิษอากาศ 

 ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในเรื่อง
มลพิ ษทางอากาศ  สารมลพิ ษ ส าคัญ ที่ มี ผ ล ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดจากแหล่งต่าง ๆ แล้วแพร่กระจาย
ในบรรยากาศ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่
แหล่งก าเนิดด้วยการจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม การ
ป้องกันมลพิษโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้อง
ตกตะกอนฝุ่น เครื่องไซโคลน หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง 
การเผาท าลายทิ้ง 
 A basic scientific understanding of air 
pollution, pollutants of concern, their sources and 
their chemical transformation in the atmosphere, 
prevention and control air pollution at source by 
management and engineering control, topic include 
pollution prevention, air pollution control devices, 
setting chamber, cyclone, wet scrubber, filter, after 
burn 

 ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในเรื่องมลพิษ
ทางอากาศ สารมลพิษส าคัญที่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ที่เกิดจากแหล่งต่าง ๆ แล้วแพร่กระจายในบรรยากาศ การ
ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่แหล่งก าเนิดด้วยการ
จัดการและควบคุมทางวิศวกรรม การป้องกันมลพิษโดยใช้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนฝุ่น เครื่อง
ไซโคลน หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง การเผาท าลายทิ้ง เครื่อง
แยกอนุภาคแบบใช้ไฟฟ้า และเทคโนโลยีสะอาด 
 A basic scientific understanding of air 
pollution, pollutants of concern, their sources and 
their chemical transformation in the atmosphere, 
prevention and control air pollution at source by 
management and engineering control, topic include 
pollution prevention, air pollution control devices, 
setting chamber, cyclone, wet scrubber, filter, after 
burn, electrostatic precipitator and clean technology. 

  
 ๕.๖  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  จ านวน   ๒    รายวิชา  

เดิม ปรับปรุง 
สศออ ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและการ

วิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓ (๒-๒-๕) สศออ ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓ (๒-๒-๕) 

 หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน สภาพความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี ความดัน 
ความสั่นสะเทือน การสุ่มตัวอย่างสารพิษ และอนุภาคสารเคมี
ที่บุคคล ที่บรรยากาศ การตรวจวัดปล่องระบาย หลักการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ การแปลผล
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมินถึง
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีไม่ปกติ 
 Principle and method of working 
environmental evaluation, heat, cold, light, noise, 
radiation, pressure, vibration, personal sampling of 

 หลักการและวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ได้แก่ สภาพความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี ความ
ดัน ความสั่นสะเทือน การสุ่มตัวอย่างอากาศเพื่อวิเคราะห์สาร
อันตรายในสถานะก๊าซและอนุภาคที่ตัวบุคคล ในบรรยากาศ ฝึก
ปฏิบัติการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 
หลักการวิเคราะห์ตัวอย่าง เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง การแปลผล
การตรวจวัดสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนงาน 
  Principle and method of working 
environment evaluation,e.g. heat, cold, light, noise, 
radiation, pressure, vibration, workplace air pollutants 
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๑๐๙ 
 

เดิม ปรับปรุง 
chemical particulates in  air, stack sampling, 
principles of sample analysis, analytical equipment 
usage, interpretation of environmental 
measurement, data analysis, evaluation of worker’s 
health hazards resulting from exposure to unusual 
working environments. 

monitoring both personal and area sampling of 
vapor/gas and particulates, practice air sampling 
instrument calibration, principles of sample analysis, , 
data analysis and interpretation, Health risk 
assessment. 

สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   

๒ (๑-๒-๓) สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   

๒ (๑-๒-๓) 

 ใช้แนวคิด  ทฤษฎีจากวิชาทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัยไปฝึกปฏิบัติ ในสถาน
ประกอบกิจการ  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติในการสุ่มตัวอย่าง 
การตรวจวัดสภาพแวดล้อม การประเมินสภาพท่ีเป็นอันตราย 
การส ารวจโรงงาน การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลการ
ตรวจวัด ฝึกการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Use of concepts, theory from industrial 
hygiene, safety subjects to practice in workplace. 
Strategic plan, practice plan in sampling, 
environmental measurement, evaluation of 
hazardous conditions, walkthrough survey, writing 
report and result presentation, training about 
corrective and appropriate equipment usage. 

 ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจากวิชาทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย กฎหมาย ฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบกิจการ  แผนกลยุทธ์ในการเก็บตัวอย่าง  แผนปฏิบัติ
งาน การเดินส ารวจโรงงาน ฝึกการใช้เครื่องมือตร วจวัด
สภาพแวดล้อม การประเมินสภาพที่เป็นอันตราย การวิเคราะห์
และแปลผลการตรวจวัด การเขียนรายงานผลการประเมินพร้อม
ด้วยมาตรการป้องกันและควบคุม และการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน  
 Apply concepts and theory of industrial 
hygiene, Law, Practice industrial hygiene work in 
industry, Sampling strategic plan, work plan, 
walkthrough survey, environmental measurement, 
evaluation of hazards, data analysis and 
interpretation, writing report including results and 
control measure and presentation 
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๑๑๐ 
 

  ๕.๗  ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาทีม่หาวทิยาลัยก าหนด     
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตร ์  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์   

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย์ 
MUGE 101 General Education for Human 

Development 

๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์
MUGE 101 General Education for Human 

Development 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์
MUGE 102 Social Studies for Human 

Development 

๓ (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์
MUGE 102 Social Studies for Human 

Development 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human 

Development 

๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์
MUGE 103 Arts and Sciences for Human 

Development 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาภาษา   

ศศภท๑๐๐ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
LATH 100  Art of Using  Thai Language  in 

Communication 

๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
LATH 100  Art of Using  Thai Language  in 

Communication 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ 
LAEN 103 English Level I                   

๓ (๒-๒-๕)                                       ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ 
LAEN 103 English Level I                   

๓ (๒-๒-๕)                                       คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ 
LAEN 104  English Level II                    

๓ (๒-๒-๕)                                       ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ 
LAEN 104  English Level II                    

๓ (๒-๒-๕)                                       คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ 
LAEN 105 English Level III                    

๓ (๒-๒-๕)                                       ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ 
LAEN 105 English Level III                    

๓ (๒-๒-๕)                                       คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ 
LAEN 106 English Level IV                   

๓ (๒-๒-๕)                                       ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ 
LAEN 106 English Level IV                   

๓ (๒-๒-๕)                                       คงเดิม 

กลุ่มวิชาทีห่ลักสูตรก าหนด     
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตร ์  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์   

สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตสมยัใหม ่
SHSS 112 Life Skill for Modern Living 

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิกการเรียน 

  สศสษ ๒๓๕  จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ 
PHHE 235  Health and Wellness Psychology 

๒ (๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาภาษา   

ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพือ่วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

LAEN 266 English for Health Science 

๓ (๓-๐-๖) ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพือ่วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
LAEN 266 English for Health Science 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพือ่การท างานและ
การศึกษา 

LAEN 271 Writing for Work and Study 

๓ (๓-๐-๖) ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพือ่การท างานและการศึกษา 
LAEN 271 Writing for Work and Study 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

     
     



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๑๑ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์   

ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 

๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ 
SCIT 155 Computer Applications 

๓ (๒-๒-๕) วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ 
SCIT 155 Computer Applications 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

หมวดวชิาเฉพาะ  หมวดวชิาเฉพาะ   
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   

วทกว ๑๐๑ กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน 
SCAN 101 Basic Anatomy 

๓ (๒-๒-๕) วทกว ๑๐๑ กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน 
SCAN 101 Basic Anatomy 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

วทชว ๑๑๔ ชวีวิทยาพื้นฐาน 
SCBI 114 Basic Biology 

๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๑๔ ชวีวิทยาพื้นฐาน 
SCBI 114 Basic Biology 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

วทชว ๑๑๕ มูลฐานของชีวิต 
SCBI  115 Basic of Life 

๒ (๑.๕-๑-๓.๕) วทชว ๑๑๕ ฐานของชีวิต 
SCBI  115 Basic of Life 

๒ (๑.๕-๑-๓.๕) คงเดิม 

วทชค ๒๐๓ ชวีเคมีเบื้องต้น 
SCBC 203 Basic Biochemistry 

๓ (๓-๐-๖) วทชค ๒๐๓ ชวีเคมีเบื้องต้น 
SCBC 203 Basic Biochemistry 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 
SCBC 204 Laboratories Experiments in 

Basic Biochemistry 

๑ (๐-๓-๑) วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 
SCBC 204 Laboratories Experiments in Basic 

Biochemistry 

๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

  วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป 
SCCH 102 General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี 
SCCH 118 Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี 
SCCH 118 Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

  วทคม  ๑๒๙ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 

SCCH 129  Basic Organic Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

วทคม ๑๒๔ หลักเคมีอินทรีย์ ๑ 
SCCH 124 Principles Organic Chemistry I 

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิกการเรียน 

วทคม ๑๒๘ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์
SCCH 128 Organic Chemistry Laboratories 

๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๒๘ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์
SCCH 128 Organic Chemistry Laboratories 

๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

วทคม ๑๓๑ เคมีทั่วไป ๑ 
SCCH 131 General Chemistry I 

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิกการเรียน 

วทคม ๑๓๒ เคมีทั่วไป๒ 
SCCH 132 General Chemistry II 

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิกการเรียน 

วทคม ๒๒๗ หลักเคมีอินทรีย์๒ 
SCCH 227 Organic Chemistry II 

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิกการเรียน 

วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญขั้นแนะน า 

SCMA 162 Calculus and Introduction to 
Ordinary Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ขั้นแนะน า 

SCMA 162 Calculus and Introduction to 
Ordinary Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

SCMA 182 Statistics for Health  Science 

๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
SCMA 182 Statistics for Health  Science 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

http://intranet.mahidol/op/oraa/SCCH-eng%20112%20%20General%20Chemistry.doc
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วทจช ๒๐๓ จุลชวีวิทยาพื้นฐาน 
SCMI 203 Basic Microbiology  

๓ (๒-๓-๕) วทจช ๒๐๓ จุลชวีวิทยาพื้นฐาน 
SCMI 203 Basic Microbiology  

๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน 
SCPS 202 Basic Physiology 

๓ (๒-๓-๕) วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน 
SCPS 202 Basic Physiology 

๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 

วทฟส ๑๑๐ ปฏบิัติการฟิสกิส์ทั่วไป 
SCPY 110 General Physics Laboratory  I 

๑ (๐-๑-๕) วทฟส ๑๑๐ ปฏบิัติการฟิสกิส์ทั่วไป 
SCPY 110 General Physics Laboratory  I 

๑ (๐-๑-๕) คงเดิม 

วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

SCPY 155 Basic Physics for Health 
Science 

๒ (๒-๐-๔) วทฟส ๑๕๕ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

SCPY 155 Basic Physics for Health Science 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

วทฟส ๑๕๖ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
SCPY 156 Physics for Health Science 

๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๖ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
SCPY 156 Physics for Health Science 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  วิชาเฉพาะดา้นสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม   
  สศบส ๒๐๑ บริหารงานสาธารณสุข๑ 

PHAD 201 Public Health Administration I 
๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

สศชส ๓๐๔ ชีวสถิติ ๒ 
PHBS 304 Biostatistics II 

๓ (๓-๐-๖) สศชส ๓๐๔ ชีวสถิติ ๒ 
PHBS 304 Biostatistics II 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

สศอส ๓๐๐ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
PHEH 300 Environmental Health Science 

๓ (๓-๐-๖) สศอส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
PHEH 202 Environmental Health Science 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 

สศจว ๓๐๕ โรคติดเชื้อ 
PHMI 305 Infectious Diseases 

๓ (๒-๒-๕)   ยกเลิกการเรียน 

สศรบ๓๐๕ โรคไม่ติดต่อและการบาดเจบ็ 
PHEP 305 Non-communicable Diseases 

and Injury 

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิกการเรียน 

สศรบ ๓๐๖ หลักวิทยาการระบาดและการ
ประยุกต ์

PHEP 306 Principles of Epidemiology and 
Its Application 

๓ (๓-๐-๖) สศรบ ๓๐๖ หลักวิทยาการระบาดและการประยกุต์ 
PHEP 306 Principles of Epidemiology and Its 

Application 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

สศอช ๓๐๗ การสาธารณสุขขั้นแนะน าและการ
พัฒนา 

PHCH 307 Introduction to Public Health 
and Development 

๓ (๓-๐-๖)   ยกเลิกการเรียน 

สศสษ ๓๐๘ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
PHHE 308 Health Education and Health 

Behavior 

๓ (๓-๐-๖)  สศสษ ๒๐๔ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
PHHE 204 Health Education and Health 

Behavior 
 

๓ (๓-๐-๖)  ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๓๐๒ อาชีวอนามยัและความปลอดภัยขั้น
แนะน า 

PHOH 302 Introduction to Occupational 
Health and Safety 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๒๐๑ อาชีวอนามยัและความปลอดภัยขั้น
แนะน า 

PHOH 201 Introduction to Occupational 
Health and Safety 

๓ (๓-๐-๖) ปรับปรุงจ านวน   
หน่วยกิต และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๓๘๘ การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานใน
ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

PHOH 388 Community and Industrial 
Plant Study and Practice 

๒ (๐-๑๒-๖)   ยกเลิกการเรียน 
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  สศออ ๓๘๗ ฝกึปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการ 

PHOH 387 Safety Practice in the 
Establishments 

๓ (๐-๑๘-๙) เปิดรายวิชาใหม ่

  สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ควบคุม 

PHOH 451 Occupational Disease and Control 

๓ (๓-๐-๖)  ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชพีทาง    
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

  สศออ ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐานและการดูแล
ทางการแพทย ์

PHOH 320 Fundamental of Occupational   
               Medicine and Medical Care 

๓ (๓-๐-๖)  เปิดรายวิชาใหม ่

  สศออ ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย 

PHOH 321 Laws and Ethics in Public  
               Health Occupational  
               Health and Safety 

๓ (๓-๐-๖)  เปิดรายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
สศออ ๔๐๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้าน     

อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และ
สิ่งแวดล้อม 

PHOH 401 Principles of Engineering for 
Occupational Health  

 Safety and Environment 

๒ (๑-๒-๓) สศออ ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้าน     
อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และ
สิ่งแวดล้อม 

PHOH 311 Principles of Engineering for 
Occupational Health  

 Safety and Environment 

๒ (๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา 

  สศออ ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชวีอนามัย 
PHOH 403 Occupational Health 

Administrations 

๓ (๓-๐-๖) ย้ายมาจากหมวดวิชา
เลือกเสร ี

สสออ ๔๑๖ สรีรวิทยาเกีย่วกับสิ่งแวดลอ้มและการ
ท างาน 

PHOH 416 Environmental and Work 
Physiology 

๓ (๓-๐-๖) สสออ ๓๑๒ สรีรวิทยาเกีย่วกับสิ่งแวดลอ้มและการ
ท างาน 

PHOH 312 Environmental and Work 
Physiology 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๔๒๐กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
และอันตราย 

PHOH 420 Industrial Process and Hazards 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๓๑๓ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
อันตราย 

PHOH 313 Industrial Process and Hazards 

๒ (๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๔๒๔วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

PHOH 424 Industrial Safety Engineering 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๓๑๔ วิศวกรรมความปลอดภยัในงาน
อุตสาหกรรม 

PHOH 314 Industrial Safety Engineering 

๒ (๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๔๓๒อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน 
PHOH 432 Fundamental of Occupational 

Medicine 

๓ (๓-๐-๖)   ยกเลิกการเรียน 

สศออ ๔๓๓ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้าน    
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

PHOH 433 Fluid Mechanics for Industrial 
Hygiene   

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๓๑๕ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้าน    
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

PHOH 315 Fluid Mechanics for Industrial 
Hygiene   

 

๒ (๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๑๔ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

สศออ ๔๓๔การยศาสตร์ 
PHOH 434 Ergonomics 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๔๓๔ การยศาสตร์ 
PHOH 434 Ergonomics 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

สศออ ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติ และสากล
ส าหรับระบบการจัดการ ระบบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั 

PHOH 436 National and International 
Standard for Quality, 
Environment, Occupational 
Safety and Health 
Management System 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติ และสากลส าหรับ
ระบบการจัดการ ระบบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และ      
อาชีวอนามัย 

PHOH 436 National and International 
Standard for Quality, 
Environment, Occupational 
Safety and Health Management 
System 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพษิอากาศ 
PHOH 439 Air Pollution Control    
               Engineering 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพษิอากาศ 
PHOH 439 Air Pollution Control Engineering 

๓ (๓-๐-๙) ปรับปรุงจ านวน   
หน่วยกิต และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

สศออ ๔๔๑ กฎหมายอาชวีอนามยัความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม 

PHOH 441 Occupational Health, Safety 
and Environment Legislation 

๒ (๒-๐-๔) 
 

  ยกเลิกการเรียน 

สศออ ๔๔๒สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมลูฐาน 
PHOH 442 Fundamental of Industrial 

Hygiene 

๓ (๓-๐-๖) สศออ ๓๑๖ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 
PHOH 316 Fundamental of Industrial Hygiene 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๔๔๓ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 
PHOH 443 Industrial Safety 

๓ (๓-๐-๖) สศออ ๓๑๗ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
PHOH 317 Industrial Safety 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม 
PHOH 444 Industrial Ventilation 

๓ (๓-๐-๖) สศออ ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม 
PHOH 444 Industrial Ventilation 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

สศออ ๔๔๕พิษวิทยาอาชวีอนามัย 
PHOH 445 Occupational Toxicology 

๓ (๓-๐-๖) สศออ ๓๑๘ พิษวิทยาอาชีวอนามยั 
PHOH 318 Occupational Toxicology 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๔๔๖ การเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์     
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

PHOH 446Industrial Hygiene Sampling  and  
Analysis 

๓ (๒-๒-๕) สศออ ๔๔๖ การเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์     
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

PHOH 446 Industrial Hygiene Sampling  and  
Analysis 

๓ (๒-๒-๕) ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภัย 

PHOH 447Industrial Hygiene and Safety 
Practice 

๒ (๑-๒-๓) สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภัย 

PHOH 447 Industrial Hygiene and Safety 
Practice 

๒ (๑-๒-๓) ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

สศออ ๔๔๘การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
PHOH 448 Fire Prevention and Protection 

๓ (๒-๒-๕)   ยกเลิกการเรียน 

สศออ ๔๔๙ การประเมินและการจัดการความ
เส่ียง 

PHOH 449Risk Assessments and 
Management 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๓๑๙ การประเมินและการจัดการความเส่ียง 
PHOH 319 Risk Assessments and 

Management 

๒ (๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา 

สศออ ๔๕๐เทคนิคการจัดการเหตุฉุกเฉนิด้านเคมี 
PHOH 450 Chemical Emergency Responses 

Management Techniques 

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิกการเรียน 
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๑๑๕ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ควบคุม   

PHOH 451 Occupational Disease and 
Control 

๒ (๒-๐-๔)   ย้ายไปกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

สศออ ๔๕๖สัมมนาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย 

PHOH 456 Occupational Health and Safety 
Seminar 

๒ (๑-๒-๓) สศออ ๔๕๖สัมมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
PHOH 456 Occupational Health and Safety 

Seminar 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

  สศออ ๓๒๒ การป้องกันควบคุมอัคคีภัย 
และเหตุฉุกเฉินสารเคม ี

PHOH 322 Prevention and Protection of Fire 
and Chemical Emergency 

๓ (๒-๒-๕) เปิดรายวิชาใหม ่

สศออ ๔๘๙ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
PHOH 489 Professional Field Practice 

๓ (๐-๑๘-๙) สศออ ๔๘๙ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
PHOH 489 Professional Field Practice 

๓ (๐-๑๘-๙) คงเดิม 

หมวดวชิาเลือกเสร ี หมวดวชิาเลือกเสร ี  
สศออ ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชวีอนามัย 
PHOH 403 Occupational Health 

Administrations 

๓ (๓-๐-๖)   ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพทางอาชีวอนามยั
และความปลอดภัย 

สศออ ๔๐๗ จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
PHOH 407 Industrial Psychology 

๒ (๒-๐-๔) สศออ๔๐๗ จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
PHOH 407 Industrial Psychology 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

สศออ ๔๓๗ เครื่องมือวิเคราะห์ดา้นพิษวิทยา 
PHOH 437 Toxicology  Instrumentations 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๔๓๗ เครื่องมือวิเคราะห์ดา้นพิษวิทยา 
PHOH 437 Toxicology  Instrumentations 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

สศออ ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
PHOH 438 Industrial Waste Management 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
PHOH 438 Industrial Waste Management 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

สศออ ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย 
PHOH 452 Storage of hazardous 

chemicals 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย 
PHOH 452 Storage of hazardous chemicals 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

สศออ ๔๕๕ความปลอดภยัในการท างาน 
PHOH 455 Safety at Work 

๒ (๒-๐-๔) สศออ ๔๕๕ความปลอดภยัในการท างาน 
PHOH 455 Safety at Work 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
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๑๑๖ 
 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดมิ  และเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดงันี้  
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ  กระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(หลักสูตร ๔ ปี ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

๑. ระดับปริญญาตรี    
 หมวดวิชาศึกษาศึกษาท่ัวไป 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์   
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ 
๙ 

๑๕ 
๖ 

๓๐ 
๙ 

๑๕ 
๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาแกน  
- วิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ๑๑๖ 
๓๘ 
๒๔ 
๕๓ 

๑๑๔ 
๓๖ 
๓๐ 
๔๘ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๖ 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ๑๕๑ ๑๕๐ 
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๑๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๖ 

 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์พิเศษ 
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๑๑๘ 
 

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ 

 
 

ก.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรพิมล กองทิพย์ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.  
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Occupational Health Science McGill University, Canada ๒๕๓๖ 
วท.ม. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๕ 
วท.บ. 

(เกียรตินิยม) 
เคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๑ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
๒) ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 
๓) การตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและทางชีวภาพ 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) Kongtip P, Nankongnab N, Mahaboonpeeti R, Bootsikeaw S., Batsungnoen K., Hanchenlaksh C., 
Tipayamongkholgul M., Woskie S. Differences among Thai Agricultural Workers’ Health, 
Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type. Ann Work Expo Health. 2018; 
62(2):167-181. 

๒) Silangam W., Yoosook W., Kongtawelert A., Theppeang K. Exposure to Extremely Low 
Frequency Electromagnetic Fields During Lessons in Secondary Schools. Radiation 
Protection Dosimetry May. 2018;179 (3) :248-252 

http://phoh.ph.mahidol.ac.th/


 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๑๙ 
 

๓) Tipayamongkholgul P, Luksamijarulkul P, Mawn B, Kongtip P, Woskie S. Occupational Hazards in 
the Thai Healthcare Sector. New Solut 2016; 26(1):83-102. 

๔) Nankongnab N, Kongtip P, Yongpraderm M, Sujirarat D. Health Risk Assessment of Volatile 
Organic Compounds (VOCs) Exposure among Workers of Photocopy Shops in Bangkok. J 
Public Health 2015; Suppl: 90-103. 

๕) Kaewboonchoo O, Kongtip P, Woskie S. Occupational Health and Safety for Agricultural 
Workers in Thailand: Gaps and Recommendations, with a Focus on Pesticide Use. New Solut 
2015; 25(1):102–120. 

๖) Kongtip P, Nankongnab N, Chaikittiporn C, Laohadomchok W, Woskie S, Slatin C. Informal 
Workers in Thailand: Occupational Health and Social Security Disparities. New Solut 2015; 
25(2):189-211  

๗) Nankongnab N, Silpasuwan P, Markkanen P, Kongtip P, Woskie S. Occupational Safety, Health, 
and Well-being Among Home-based Workers in the Informal Economy of Thailand. New 
Solut 2015; 25(2):212-31. 

 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๔๒ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
๒ สศออ ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย ๒ (๒-๐-๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๑๖ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
๒ สศออ ๔๕๒ การจัดเก็บวัตถุอันตราย ๒ (๒-๐-๔) 

 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๐ 
 

๒. ชื่อ-นามสกุล นางสาววันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.  
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Dr.P.H. Industrial Hygiene University of Alabama at Birmingham, USA ๒๕๓๒ 
M.Sc. Industrial Hygiene University of Alabama at Birmingham, USA ๒๕๒๙ 
วท.บ. อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๕ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

คุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Environment Quality), แอสเบสตอส, การควบคุมอันตรายใน
สิ่งแวดล้อมการท างาน, การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) วรกมล บุณยโยธิน วันทนี  พันธุ์ประสิทธิ์ ทัศน์พงษ์  ตันติปัญจพร การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจาก
การรับสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ทางการหายใจของเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ เวชสารแพทย์ทหารบก ๒๕๖๑;๗๑
(๑):๓๙-๔๙ 

๒) กรรณิกา ฤทธาพรม วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์  วรกมล บุณยโยธิน  อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย การท างานก่อสร้าง
กลางแจ้งกับมาตรฐานความร้อนในการท างานของกระทรวงแรงงาน  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ๒๕๖๑;๔๑(๒) 

๓) Maytiya Muadchim, Wantanee Phanprasit, Mark Gregory Robson, Dusit Sujirarat, Rawee 
Detchaipitak. Case study of occupational mercury exposure during decontamination of 
turnaround in refinery plant. International Journal of Occupational and Environmental 
Health. 2018;23 (1) :81-86 

๔) Wantanee Phanprasit, Maytiya Muadchim, Jeongim Park, Mark Gregory Robson, Dusit Sujirarat, 
Suphaphat Kwonpongsagoon & Sara Arphorn : Mercury health risk assessment among 
petrochemical workers in Rayong Province, Thailand, Human and Ecological Risk Assessment, 
An International Journal, 2018; DOI: 10.1080/10807039.2018.1465812. 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๑ 
 

๕) Laksanee Boonkhao, Wantanee Phanprasit, Mark Gregory Robson, Dusit Sujirarat, Suphaphat 
Kwonpongsagoon & Chaiyanun Tangtong. Arsenic exposure levels of petrochemical workers 
in three workplace settings in Rayong Province, Thailand, Human and Ecological Risk 
Assessment: An International Journal, 2017;23(7):1645-1654 

๖) สุมิตรา ดอกเข็ม วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ วรกมล บุณยโยธิน อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 
ดัชนีชี้วัดการตอบสนองของร่างกายต่อความร้อนที่เหมาะสมส าหรับคนงานในโรงงานหล่อหลอมโลหะ  
วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (E-Journal)  ๒๕๖๐;๒๖(๑):๕๑-๕๕ 

๗) พิทยาภรณ์ ยินดี วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ วรกมล บุณยโยธิน เด่นศักดิ์ ยกยอน ดุสิต สุจิรารัตน์ ความถูกต้องของ
การประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกตเมื่อเทียบกับวิธีการใช้ออกซิเจน. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ๒๕๖๐;๑๐(๓๖):๑-๑๐. 

๘) วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ วรกมล บุณยโยธิน ดวงดาว สุดาทิพย์ Charcoal Cloth Pas as a Qualitative Dermal 
Sampler for Toluene while Spray Painting in an Auto Body Repair Shop. วารสารความปลอดภัย
และสุขภาพ. ๒๕๖๐;๑๐(๓๗):๔๖-๕๗. 

๙) อัมพิกา สดก าปัง วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ เด่นศักดิ์ ยกยอน ภรณี วัฒนสมบูรณ์ การพัฒนาโปรแกรมอบรมการ
ประเมินภาระงาน เพื่อประเมินอันตรายจากความร้อนในสถานที่ท างาน วารสารความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม (E-Journal)  ๒๕๖๐;๒๖(๒):๓๐-๓๖ 

๑๐) สายฝน ผุดผ่อง วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ วรกมล บุณยโยธิน และ กิตพิงษ ์หาญเจริญ การศึกษาเปรียบเทียบระดับ
เสียงในหูใต้ครอบหูลดเสียงขณะปฏิบัติงานปั๊มโลหะ ของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กับค่าที่ค านวณ
ด้วยวิธีการที่เสนอแนะโดย NIOSH วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (E-Journal) ๒๕๖๐;๒๖(๒):๑๙-๒๓ 

๑๑) จันจิรา ใจมั่น กานต์นลินญา บุญท ีวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ การพัฒนาตู้ทดสอบอัตราการระเหยของสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร  วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (E-Journal) ๒๕๕๙;
๒๕(๑):๑๐๐-๑๑๒ 

๑๒) ปิยะบุตร รัตนสกุลพร วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ สุคนธา คงศีล ดุสิต สุจิรารัตน์. ต้นทุน และ ประสิทธิผลของการ
ควบคุมเสียงจากการถอดสลักแหนบ การเปรียบเทียบระหว่างเหล็กส่งแรงครอบด้วยเทอร์โมพลาสติก โพลียูรี
เทน และ เครื่องมือไฮดรอลิกส์. วารสาร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (E-Journal) ๒๕๕๙;๒๕(๑):๑๑๕-๑๙๙ 

 
 หนังสือ / ต ารา   

๑) วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์  การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมพิมพ์ครั้งที่ ๑  ๒๕๔๙, ครั้งที ่๒  ๒๕๕๒  
โรงพิมพ์ธรรมสาร เขตพระนคร กทม., พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๗ โรงพิมพ์ หจก. เบสท์ กราฟฟิคเพรสกทม. 
ISBN 974 93971 9 3 

๒) วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุม และจัดการ พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗   
โรงพิมพ์ หจก. เบสท์ กราฟฟิคเพรสกทม. ISBN 978 616 279 551 0 

 
 
 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๒ 
 

ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓(๒-๒-๕) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๔๖ การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓(๒-๒-๕) 

 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๓ 
 

๓. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสรา อาภรณ์ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.  
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Dr. Biol. Hum Toxikologie Ulm University, Germany ๒๕๓๙ 
วท.ม. พิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๓๑ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

พิษวิทยา การยศาสตร์ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) ไชยนันต์ แท่งทอง แพรวพรรณ คงนิล อิงอร ปัญญากิจ ประทีป อารยะกิตติพงศ์ กุลพิพิทย์ จันทร์บวย สุธาวัลย์ 
สิทธิวิชชาพร สมฤดี ฤดีเจริญสกุล สรา อาภรณ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการก ากับดูแลร้านจ าหน่ายวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร วารสารเกษตรพระวรุณ ๒๕๖๐;  
๑๔(๒): ๑๙๙-๑๐๗. 

๒) ภาคินี รัชพันธ์, อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย, สรา อาภรณ์, ไชยนันต์ แท่งทอง. การประเมินการสัมผัสอันตรายจาก
สารเคมีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ๒๕๖๐; ๔๗(๓):  
๒๖๔-๒๗๕. 

๓) Ishimaru T, Wada K, Arphorn S., Smith DR. Barriers to the acceptance of work colleagues 
infected with Hepatitis B and Hepatitis C in Japan. J Occup Health 2016; 58:269-275 

๔) Ishimaru T, Arphorn S, Jirapongsuwan A. Hematocrit levels as cardiovascular risk among taxi 
drivers in Bangkok, Thailand. Industrial Health 2016; 54: 433-438 

๕) Nilvarangkul K, Arphorn S, Smith JF, Phajan T, Kessomboon N, Thaewnongiew K. Developing 
primary care occupational health services for informal sector workers in Thailand. Action 
Research 2015; 0 (0):1-19 (online). 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๔ 
 

๖) Arphorn S, Ishimaru T, Noochana K, Buachum S, Yoshikawa T. Working conditions and 
occupational accidents of informal workers in Bangkok, Thailand: A case study of taxi 
drivers, motorbike taxi drivers, hairdressers and tailors. J. Science of Labour. 2014; 90(5): 
183-189 

๗) Suanboon Y, Arphorn S. Factors related to urinary arsenic concentration among farmers in 
Ongphra subdistrict, Danchang district, Suphanburi province, Thailand. J Health Res 2014; 
28(2): 77-85. 

 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๓๔ การยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
๒ สศออ ๔๔๕ พิษวิทยาอาชีวอนามัย ๓ (๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๑๘ พิษวิทยาอาชีวอนามัย ๓ (๓-๐-๖) 
๒ สศออ ๔๓๔ การยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 

 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๕ 
 

๔. ชื่อ-นามสกุล นายประมุข โอศิริ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.  
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Sc.D. Industrial Hygiene University of the Massachusetts 

Lowell, U.S.A. 
๒๕๔๗ 

วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๒ 
 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
การระบายอากาศในที่ท างานการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) ธีร์พิพัฒน์ สานิพามะณี ประมุข โอศิริ สมพร กนัทรดุษฎี เตรียมชัยศรี เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นพกร จงวิศาล  
การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอไลต์ในปัสสาวะของ
พนักงานอุตสาหกรรมพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ๒๕๖๐; ๑๐(๓๖):๒๐-๓๓. 

๒) กนกวรรณ กองส าลี ประมุข โอศิริ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี จันทราทิพย์ คาระวะ วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์ 
แนวทางการในการบริหารจัดการระบบระบายอากาศในกระบวนการเคลือบกาว วารสารวิชาการ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐; ๖(๒):๙๘-๑๐๗ 

๔) ลัดดาวรรณ์ ดอกแก้ว ประมุข โอศิริ เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ดุสิต สุจิรารัตน์ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 
นพกร จงวิศาล ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดใน
กลุ่มพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๙; ๑๘(๓):๑๘-๒๙. 

๕) Chatborwornwich K, Osiri P, Sujirarat D, Watthanasomboon P. Factors that related to turnover 
intention of safety officer in amatanakorn industrial estate, Chonburi Province. 
วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ๒๕๕๘; ๑๑(๒). 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๖ 
 

๖) Chulamanee C, Osiri P, Loosereewanich P, Wangwongwatana S, Suwattiga P. An Investigation 
of particulate emission using chemical composition analysis method. วารสารความปลอดภัย
และสุขภาพ ๒๕๕๗; ๗(๒๕):๒๕-๓๕. 

 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๓ (๓-๐-๖) 

๒ สศออ ๔๔๔ การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๗ 
 

๕. ชื่อ-นามสกุล นายไชยนันต์ แท่งทอง 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Environmental Engineering Michigan State University, USA ๒๕๕๗ 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) การออกแบบและปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อลดอันตรายจากการท างาน 
๒) การประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อม 
๓) การบ าบัดมลพิษจากอากาศเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
๔) การเคลื่อนที่ของมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในดินและน้ า และอันตรายต่อมนุษย์จากการสัมผัสทาง
สิ่งแวดล้อม  
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ)ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘( 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) ไชยนันต์ แท่งทอง แพรวพรรณ คงนิล อิงอร ปัญญากิจ ประทีป อารยะกิตติพงศ์ กุลพิพิทย์ จันทร์บวย  
สุธาวัลย์ สิทธวิิชชาพร สมฤดี ฤดีเจริญสกุล สรา อาภรณ ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการก ากับดูแลร้าน
จ าหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร วารสารเกษตรพระวรุณ 
๒๕๖๐; ๑๔(๒): ๑๙๙-๑๐๗. 

๒) ภาคินี รัชพันธ์ อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย สรา อาภรณ์ ไชยนันต์ แท่งทอง การประเมินการสัมผัสอันตรายจาก
สารเคมีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ๒๕๖๐; ๔๗(๓): ๒๖๔-
๒๗๕. 

๓) Laksanee Boonkhao, Wantanee Phanprasit, Mark Gregory Robson, Dusit Sujirarat, Suphaphat 
Kwonpongsagoon & Chaiyanun Tangtong. Arsenic exposure levels of petrochemical workers 
in three workplace settings in Rayong Province, Thailand, Human and Ecological Risk 
Assessment: An International Journal, 2017;23(7):1645-1654 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๘ 
 

๔) สมพร เหลาพรม สรา อาภรณ์ ไชยนันต์แท่งทอง และ จุฑาทิป ศีลบุตร การศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติงานของพนักงานบัดกรีในโรงงานอิเล็คทรอนิกส์แห่งหนึ่งที่สัมผัสดีบุกอนินทรีย์ วารสารความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๑; ๒๗(๒): กรกฎาคม – ธันวาคม 

๕) ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์ สรา อาภรณ์ ไชยนันต์ แท่งทอง และ จุฑาทิป ศีลบุตร ระดับความเครียดที่เกิดจากการ
ท างานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์. วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๑; ๒๗
(๒): กรกฎาคม – ธันวาคม 

๖) Suradmanee T, Arphorn S, Tangtong C, Nankongnab N. Health status from working in new-
redigned workstation for agricultural disabled workers. Proceedings of Thailand national 
ergonomics conference 2016; 14, 15-17 Dec. 

๗) Phongthongmueang P, Arphorn S, Tangtong C, Yokyorn D. Pushcart improvement for 
physically disabled worker. Proceedings of Thailand national ergonomics conference 2016; 
14, 15-17 Dec 

 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๓๓ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๒ (๑-๒-๓) 
 

๒ สศออ ๔๒๔ วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๑๔ วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔) 
๒ สศออ ๓๑๕ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 
๒ (๑-๒-๓) 

 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๒๙ 
 

๖. ชื่อ-นามสกุล นายนพนันท์ นานคงแนบ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๘ 
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๕ 
สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๔ 

วศ.บ. วิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ๒๕๔๒ 
 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) ความปลอดภัยในการท างานวิศวกรรมความปลอดภัยการระบายอากาศ 
๒) ประเมินความเสี่ยงสุขภาพสารก าจัดศัตรูพืชคุณภาพอากาศการยศาสตร์อาชีวอนามัยความปลอดภัย 
๓) เทคโนโลยีพลังงานการจัดการพลังงาน 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ)ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘( 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) Konthonbut P., Kongtip P., Nankongnab N., Tipayamongkholgul M., Yoosook W., Woskie S., 
The Impact of Prenatal Organophosphate PesticideExposures on Thai Infant 
Neurodevelopment. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2018, 15(6), 1163; 
doi:10.3390/ijerph15061163 

๒) Kongtip P., Nankongnab N., Mahaboonpeeti R., Bootsikeaw S., Batsungnoen K., Hanchenlaksh 
C., Tipayamongkholgul M., Woskie S.Differerences among Thai Agricultural Workers’ Health, 
Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type.Ann Work Expo Health, 2018; 62(2), 
167-181. 

๓) Kongtip P., Nangkongnab N., Phupancharoensuk R., Palarach C., Sujirarat D., Woskie S., 
Sangprasert S., Sermsuk M., Sawattrakool N. Glyphosate and paraquat in maternal and 
fetal serums in Thai women. J Agromedicine, 2017; 22(3): 282-289. 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๐ 
 

๔) Nankongnab N, Silpasuwan P, Markkanen P, Kongtip P, Woskie S. Occupational Safety, Heath, 
and Well-being Among Home-based Workers in the Informal Economy of Thailand. New 
Solut 2015; 25(2):212-31. 

๕) Kongtip P, Nankongnab N, Chaikittiporn C, Laohaudomchok W, Woskie S, Slatin C. Informal 
Worker in Thailand: Occupational Health and Social Security. New Solut 2015; 25(2): 189-
211. 

๖) Nankongnab N, Kongtip P, Yongpraderm M, Sujirarat D. Health Risk Assessment of Volatile 
Organic Compounds (VOCs) Exposure among Workers of Photocopy Shops in Bangkok. J 
Public Health 2015; 90-103. 

 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๐๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

๒(๑-๒-๓) 

๒ สศออ ๔๒๐ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย ๒(๒-๐-๔) 
๓ สศออ ๔๓๓ กลศาสตร์ของไหลส าหรับงานด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 
๒(๒-๐-๔) 

๔ สศออ ๔๔๘ การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ๓(๒-๒-๕) 
๕ สศออ ๔๔๙ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ๒(๒-๐-๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

๒(๑-๒-๓) 

๒ สศออ ๓๑๓ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย ๒(๒-๐-๔) 
๓ สศออ ๓๑๙ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ๒(๒-๐-๔) 
๔ สศออ ๓๒๒ การป้องกันควบคุมอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินสารเคมี ๓(๒-๒-๕) 

 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๑ 
 

๗. ชื่อ-นามสกุล นายอัมรินทร์ คงทวีเลิศ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
D.Eng. Civil/Environmental Engineering Cleveland State University, Ohio: USA ๒๕๕๓ 
M.S. Environmental Engineering Cleveland State University, Ohio: USA ๒๕๔๕ 
วศ .บ.  วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๓ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) Industrial safety and accident prevention 
๒)  Ergonomics 
๓)  Life Cycle Assessment (LCA) and Sustainability Study 
๔)  Solid and hazardous Waste Management 
๕)  Pollution prevention 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) Thongmee Y, Kongtawelert A, Chantanakul S, Sujirarat D. Relatiohship between level of noise 
exposure and blood pressure-herat rate of wood furniture informal workers at Sukhothai 
province. Proceedings of 5thand  41stValayaAlongkornRajabhat University International and 
National Conference on Research Driven Globalization. 2016; Thailand, 8-9 Dec: 1-12. 

๒) Youngpreeda W, Kongtawelert A, Yoosuk W, Sujirarat D, Bhuanantanondh. An assessment and 
modification of classroom chairs for reduce fatigue. Proceedings of 5thand  
41stValayaAlongkornRajabhat University International and National Conference on 
Research Driven Globalization. 2016; Thailand, 8-9 Dec: 131-144. 

 
 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๒ 
 

๓) Chusan W, Kongtawelert A, Yoosuk W, Sujirarat D, Bhuanantanondh. Suitability of library 
furniture and student body dimentsions. Proceedings of 5thand  
41stValayaAlongkornRajabhat University International and National Conference on 
Research Driven Globalization. 2016; Thailand, 8-9 Dec: 152-165. 

๔) อัมรินทร์ คงทวีเลิศและดุสิต สุจิรารัตน์ การบาดเจ็บการท างานของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและประมงของ
แรงงานนอกระบบในจังหวัดสุโขทัย : ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. ขอนแก่นเวชสาร; ๓๙(๒):๒๓-๓๑ 

๕) อัมรินทร์ คงทวีเลิศและดุสิต สุจิรารัตน์ ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของแรงงาน
นอกระบบ. พุทธชินราชเวชสาร ๒๕๕๘; ๓๒ )๒( :๑๖๒-๑๗๐. 

 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๐๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

๒ (๑-๒-๓) 

๒ สศออ ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔) 
๓ สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ ๒ (๒-๐-๔) 
๔ สศออ ๔๔๓ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ๓(๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๑๑ หลักการวิศวกรรมส าหรับงานด้านอาชีว 
อนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

๒ (๑-๒-๓)  

๒ สศออ ๓๑๗ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ๓(๓-๐-๖) 
๓ สศออ ๔๓๘ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔) 
๔ สศออ ๔๓๙ วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ ๒ (๒-๐-๔) 

 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๓ 
 

๘. ชื่อ-นามสกุล นางสุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Life Science and Human 

Technology 
Nara Women's University, Japan ๒๕๔๕ 

วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 
วท.บ. พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
๒) ส่งเสริมสุขภาพ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑ ) Maruo et al. Comparing the effectiveness of  health program in Thailand and Japan. J Nurs 
Care. 4(5). ISSN:2167-1168 JNC, 2015 

๒) Terasawa, K., Fuji M., Kobayashi, T., Nakajima, K., Yong, Z., Nakade, K., Murata, Y., Suchinda, M. 
J. A study of Health Promotion Programme in Rayoung, Thailand and Japan. The Overseas 
Scientific Research Coordination (OSC) Conference, Japan . Field Science Center. Japan, 
2015 

๓ ) Maruo S. J. and Terasawa K. The effects of health promotion program on physical health 
performance and brain function in Ban Salawan health promoting hospital elderly club, 
Thailand. 1st international symposium on the Asia network of health promotion. 18 Feb, 
Thailand, 2014 :24-25. 

๔ )  Terasawa, K., Misaki, S., Murata, Y., Watanabe, T., Terasawa, S., Kobayashi, T., Yong, Z., 
Nakajima, K., Suchinda, M., Nakade, K. Relevance between Alzheimer’s disease patients 
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๑๓๔ 
 

and normal subjects using go/no-go tasks and Alzheimer assessment scores. Journal of 
Child and Adolescent Behavior. 2014; 2(4), 1-5. 

 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๑๖ สรีรวิทยาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการท างาน ๓ (๓-๐-๖) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๑๒ สรีรวิทยาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการท างาน ๓ (๓-๐-๖) 
 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๕ 
 

๙. ชื่อ-นามสกุล นายสุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ นพ. 
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา ๒๕๔๓ 
M.D. - Gullas College of Medicine, University of 

the Visayas, Republic of the Philippines 
๒๕๓๒ 

B.S. Biology University of San Carlos , Republic of the 
Philippines 

๒๕๒๗ 

 
 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
โรคจากการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 
๑) อมรรัตน์ จันโยธา สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ สุคนธา ศิร ิศึกษาความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. วารสาร
พยาบาลทหารบก ๒๕๖๐; ๑๘(พิเศษ): ๑๖๖-๑๗๔. 

๒) อุมาภรณ์ หน่ายนวม สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล วรกมล บุณยโยธิน สุคนธา สิร ิการวิเคราะห์ท่าทางการท างานและ
การศึกษาความชุกของการเกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกของพนักงานยก
สินค้าในบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๐; ๒๖(๑): มกราคม-
มิถุนายน 
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มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๖ 
 

ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๓๒ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
๒ สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม ๒ (๒-๐-๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๒๐ อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐานและการดูแลทาง
การแพทย์ 

๓ (๓-๐-๖) 

๒ สศออ ๔๕๑ โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม ๒ (๒-๐-๔) 
 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๗ 
 

๑๐. ชื่อ-นามสกุล นางสาววรกมล บุณยโยธิน 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๔ 
วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘ 

วท.บ. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
๒) ระบบระบายอากาศ 
๓) สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
๔) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย   
๑) วรกมล บุณยโยธิน ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจ วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการ

รับสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ทางการหายใจของเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ เวชสารแพทย์ทหารบก ๒๕๖๑; ๗๑(๑): 
๓๙-๔๙ 

๒) Changraksa S., Yogyorn D., Boonyayothin V., Sujirarat D. Discovering the Influencing Factors of 
Safety Culture in the State-owned Enterprise in Thailand. Int J OSHFE-Allied Sci. (2018); 
1(1):1-16 

๓) พิทยาภรณ์ ยินดี, วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, วรกมล บุณยโยธิน, เด่นศักดิ์ ยกยอน, ดุสิต สุจิรารัตน์. ความถูกต้อง
ของการประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกตเมื่อเทียบกับวิธีการใช้ออกซิเจน. วารสาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ. ๒๕๖๐;๑๐(๓๖):๑-๑๐. 
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มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๘ 
 

๔) วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, วรกมล บุณยโยธิน, ดวงดาว สุดาทิพย์. Charcoal Cloth Pas as a Qualitative 
Dermal Sampler for Toluene while Spray Painting in an Auto Body Repair Shop. วารสาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ. ๒๕๖๐;๑๐(๓๗):๔๖-๕๗. 

๕)  พีรยุทธ รัตนเสลานนท์, สมพร กันทรดุษฏี-เตรียมชัยศรี, ประมุข โอศิริ วรกมล บุณยโยธิน, อรวรรณ  
แก้วบุญชู  .ธิต่อค่าดัชนีมวลกายและระดับคอเลสเตอรอลของพยาบาลวิชาชีพ ในผลของการปฏิบิตสมา
จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก .๒๕๖๐;๕(๒):๒๒๒-๒๓๔. 

๖)  ฤทธิ์ติกร สมปาน, ประมุข โอศิริ, สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, อรวรรณ แก้วบุญชู, วรกมล บุณยโยธิน, 
นพกร จงวิศาล. อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร. วารสารนเรศวร
พะเยา. ๒๕๖๐;๑๐(๓):๘๔-๘๖. 

๗)  Puangmalee N, Hussaro K, Boonyayothin V, Khedari J. A field of the thermal comfort in 
university buildings in Thailand under air condition room, Energy Procedia 2015; 79:480-
485. 

๘)  รจน์ เจริญสุข, วรกมล บณุยโยธิน, เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์, วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล การพัฒนาเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ : กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งวารสารความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๙;๒๕(๒):๓๒-๔๐. 

๙)  กานต์ชนก ซ่งเป๊ก, สุคนธา ศิริ, วรกมล บุณยโยธิน, วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, การศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ประเมินการสัมผัสโทลูอีนของพนักงานแผนกพิมพ์สี จากการเก็บตัวอย่างอากาศชนิดบุคคลและชนิดพื้นที่ 
วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๘;๒๔(๑):๒๒-๓๒. 

 
 บทความทางวิชาการ   

๑) วรกมล บุณยโยธิน, ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล. ระบบระบายอากาศส าหรับควบคุมคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล. 
เวชสารแพทย์ทหารบก ๒๕๖๑;๗๑(๑):๕๑-๖๑. 
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มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๓๙ 
 

ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๐๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน า ๒ (๒-๐ -๔ ) 
๒ สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย 
๒ (๑-๒-๓) 

๓ สศออ ๔๕๐ เทคนิคการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านเคมี ๒ (๒-๐ -๔(  
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๒๐๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
๒ สศออ ๓๒๒ การป้องกันควบคุมอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน

สารเคมี 
๓ (๒-๒-๕) 

๓ สศออ ๔๔๗ ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

๒ (๑-๒-๓) 

 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๔๐ 
 

๑๑. ชื่อ-นามสกุล นายเด่นศักดิ์ ยกยอน 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ๒๕๕๗ 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ๒๕๕๐ 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) เศรษฐศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
๒) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และความปลอดภัย 
๓) เทคนิคการประเมินความเสี่ยง 
๔) การจัดการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย 

๑) Changraksa S., Yogyorn D., Boonyayothin V., Sujirarat D. Discovering the Influencing Factors of 
Safety Culture in the State-owned Enterprise in Thailand. Int J OSHFE-Allied Sci. 2018; 
1(1):1-16.  

๒) พิทยาภรณ์ ยินดี วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ วรกมล บุณยโยธิน เด่นศักดิ์ ยกยอน ดุสิต สุจิรารัตน์ ความถูกต้องของ
การประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกต เมื่อเทียบกับวิธีการใช้ออกซิเจน วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๖ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓) Phongthongmueang P, Arphorn S, Tangtong C, Yogyorn D. Pushcart improvement for 
physically disabled worker. Proceedings of Thailand national ergonomics conference 2016; 
14, 15-17 Dec. 

๔) เด่นศักดิ์ ยกยอน การวิเคราะห์อิทธิพลของหน่วยผลิตในระบบเศรษฐกิจ ต่อการใช้ที่ดินในเขตเมืองของประเทศ
ไทย. วารสารพัฒนาสังคม ๒๕๕๗; ๑๖(๒):๖๖-๘๗ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๔๑ 
 

ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย ๓ (๓-๐-๖) 
๒ สศออ ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติ และสากลส าหรับระบบ  

การจัดการระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 

๒ (๒-๐-๔) 

๓ สศออ ๔๔๑ กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๓๒๑ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๓ (๓-๐-๖) 

๒ สศออ ๔๐๓ การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย ๓ (๓-๐-๖) 
๓ สศออ ๔๓๖ มาตรฐานระดับชาติ และสากลส าหรับระบบ  

การจัดการระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 

๒ (๒-๐-๔) 

 
อ่ืน ๆ    -   



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๔๒ 
 

๑๒. ชื่อ-นามสกุล นายอริยะ บุญงามชัยรัตน์ 
ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.  
สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่ท างาน 420/1 ถนนราชวิถี แชวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Dr.P.H. Epidemiology and International 

Health 
Bielefeld University, 

Germany 
๒๕๕๑ 

Master of 
Health Services 
Management 

Health Policy and Management Kansas University ๒๕๔๓ 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 
 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

ระบาดวิทยานโยบายและการวางแผน การประเมินผล 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ 

๑) สุมิตรา ดอกเข็ม วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ วรกมล บุณยโยธิน อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 
ดัชนีชี้วัดการตอบสนองของร่างกายต่อความร้อนที่เหมาะสมส าหรับคนงานในโรงงานหล่อหลอมโลหะ  
วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (E-Journal)  ๒๕๖๐;๒๖(๑):๕๑-๕๕ 

๒) Win Ei Ei Thaw, Phanprasit W, Chansatitporn N, Amnatsatsue K, Kanittha B, Myint T, 
Bunngamchairat A. Injury surveillance system in Nay Pyi Taw Union Teritory, Myanmar. 
Proceedings of 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public 
Health Conference. Thailand, 25-26 May, 2017: 100. 

 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๔๓ 
 

ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๕๖ สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๒ (๑-๒-๓) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ สศออ ๔๕๖ สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๒ (๑-๒-๓) 
 
อ่ืน ๆ   -  



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๔๔ 
 

 
ข.  รายชื่ออาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ค าน าหน้า 
คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา 
สังกัดหน่วยงาน 

๑ รศ.ดร.ชมภูศักดิ์ พูลเกษ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Industrial Hygiene 
& Environmental Health) 
University of Cincinnati, 
USA: ๒๕๒๑ 
M.Sc. (Industrial Hygiene) 
University of Cincinnati, 
USA: ๒๕๑๙ 
วท.บ. (อาชีวอนามัย) เกียรติ
นิยม อันดับ ๑ 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๑๓ 

บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
จ ากัด 

๒ รศ.ดร.เฉลมิชัย ชัยกิตตภิรณ ์
 

รองศาสตราจารย ์ Dr.P.H. (Epidemiology)  
University of Philippines, 
Republic of the 
Philippines: ๒๕๓๐ 
M.P.H. Cum Laude (Social 
Medicine and Public 
Health) (Environmental 
and Occupational Health) 
Hebrew University, Israel 
Hadassah Medical 
School, Israel: ๒๕๑๗ 
วท.บ. (อาชีวอนามัย)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๑๔ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

๓ รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข รองศาสตราจารย ์ D.Eng. (Process 
Engineering) Honors 
De Savoie University, 
France: ๒๕๒๙ 
วศ.ม. (สุขาภิบาล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 
๒๕๑๘ 
วท.บ. (อาชีวอนามัย) เกียรติ
นิยม อันดับ ๑  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๑๕ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



 
 

ระดับปริญญา     ตรี        ป.บัณฑิต         โท        ป.บัณฑิตช้ันสูง         เอก                คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

๑๔๕ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ค าน าหน้า 
คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา 
สังกัดหน่วยงาน 

๔ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล รองศาสตราจารย ์ วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๖ 
วศ.บ. (เครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล: ๒๕๒๑ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๕ ผศ.ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Occupational 
Health Science) 
McGill University, Canada: 
๒๕๓๙  
M.Sc. (Environmental 
Technology & 
Management) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: 
๒๕๒๖  
วท.บ. (สุขาภิบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๐ 

นักวิชาการอิสระ 

๖ ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Industrial Hygiene 
and Toxicology) 
University of Cincinnati, 
USA: ๒๕๒๓ 
MPH. (Industrial Hygiene) 
Hebrew University, Israel: 
๒๕๑๕ 
วท.บ. (อาชีวอนามัย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๑๓ 

ประธานกรรมการศูนย์
คุณภาพและความปลอดภัย 

๗ รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Ergonomics)  
Tokyo Medical and 
Dental University, Japan, 
๒๕๒๗ 
M.P.H. (Public Health) 
University of the 
Philippines: ๒๕๒๘ 
วท.บ. (อาชีวอนามัย)
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๕ 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ค าน าหน้า 
คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา 
สังกัดหน่วยงาน 

๘ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข  MBA.   
มหาวิทยาลยักรุงเทพ : ๒๕๓๘ 
วท.บ. (อาชีวอนามัย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๑ 

บริษัท NPC Safety and 
Environmental Service 
Co., Ltd.  

๙ นายสุรพัฒน์ รุ่งเรือง  วศ.ม. (วิศวกรรมความ
ปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์: 
๒๕๕๒ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 

บริษัท Chevron Co., Ltd. 

๑๐ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค  Sc.D. (Occupational 
Health) 
Harvard University: 
๒๕๕๓ 
M.Sc. (Industrial Health) 
University of Michigan 
Ann Arbor: ๒๕๔๒ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๕ 

กองความปลอดภยัแรงงาน 
กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
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ภาคผนวก ๗ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 
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ภาคผนวก ๘ 
 

 ค าสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ๙ 
 

เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)   
 
 

 หนังสือข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน  

การท างาน ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์) กับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
 

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์) กับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาคผนวกอื่นๆ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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