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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

25520731103529
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขที่นําหลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มา
ประยุ ก ต์ ใช้ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น นั ก วิ ช าการและวิ ช าชี พ ทางด้ า นอาชี ว อนามั ยและความปลอดภั ยที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อปกป้ องดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ ประกอบอาชีพทั้งมวล
รวมถึ ง สุ ข อนามั ย ที่ ดี ข องประชาชนที่ อ าศั ย ในชุ ม ชนชนบท ชุ ม ชนเมื อ ง และชุ ม ชนอุ ต สาหกรรมรอบสถาน
ประกอบการอย่างมืออาชีพ ประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อการจัดสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้
ปลอดภัย ป้องกันสภาพแวดล้ อมเป็นพิษ อันก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคม
ชุมชนและสถานประกอบการสามารถอยู่ ร่วมกันได้คํานึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยความร่ วมมือระหว่าง
สถานประกอบการ พนักงาน และชุมชนการทํางานทุกขั้นตอน กระบวนการคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
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4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประชุมครั้งที่
1/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559
 คณะกรรมการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 4/2559
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ความพร้ อ มเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

1. อ.สุรวิทย์ นันตะพร

1401300006xxx

2. อ.อุมารินทร์
พูลพานิชอุปถัมย์

3739900062xxx

3. อ.อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์

3300100215xxx

4. อ.ฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย

1160100263xxx

5. อ.อารยา ดําช่วย

3759900177xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2550)
- วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2545)
- วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
- วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
- วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
- วท.บ.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
- ส.ม.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2548)
- วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา–ตราด ตําบล
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ฝึกงานการฝึกปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรคือนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในองค์กรต่างๆที่เน้นการทํางานโดยใช้ ความรู้และการบูรณาการเป็นหลักใน
สถานการณ์จริงที่สถานประกอบเช่นโรงงานอุตสาหกรรมสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะแรงงานของประชาชนมีการเคลื่อนย้า ยแรงงานเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมมากขึ้นคนในวัย
แรงงานคือ รุ่ น พ่อ แม่ต้ อ งทํา งานหนั กมากขึ้ น ส่ งผลให้ เ กิ ดปั ญ หาสุ ข ภาพที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถีชี วิ ตและการทํา งาน
โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดอุบัติเหตุโรคมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูง
โรคเครียดและยังพบปัญหาสุข ภาพจากการทํางานทั้งโรคจากการทํางานและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
เครื่องจักรหรือการขาดการป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนปัญหาภาวะสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะสังคมเศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องนําปัญหาสุขภาพทั้งในด้านการ
เกิดโรคและการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่ประกอบอาชีพมาพิจารณาอย่างรอบด้านและให้ความสําคัญที่สุขภาวะ
ของคนทํางานด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทํ า ให้ ค นไทยต้ อ งอยู่ ใ นสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและต้องเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติวิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและลักษณะโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัว
ขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
บริ บ ททางสั งคมและวั ฒ นธรรมซึ่ งมี อิทธิ พลต่อประชาชนทั้ งในชุม ชนเมื องและชุมชนชนบททํา ให้ รูปแบบการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเช่นการพักผ่อนการทํากิจกรรมการเดินทางการรับประทานอาหารการมีเพศสัมพันธ์และบริบท
อื่นๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทํางานที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ไทยนอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของบริการสุขภาพจึงมีคนต่างชาติเข้ามารับบริการ
ด้านสุขภาพมากขึ้นในทุกปี
12. ผลกระทบจากข้อ1 1.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลั กสู ตรจะเน้ น การพัฒ นาศัก ยภาพของบุ คคลในการดูแ ลสุ ขภาพความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมของตนเองและหน่วยงานเพิ่มบทบาทของผู้สําเร็จการศึกษาในการตระหนักประเมินป้องกันและ
ควบคุมพฤติกรรมสุ ขภาพความปลอดภัยปรั บปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมให้แก่บุคคลทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัย
แรงงานและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
บูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและ
ความปลอดภัยของประชาชนที่ประกอบอาชีพทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่นๆเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและส่งเสริมผู้เรียนให้ทํากิจกรรมและ
บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยคํานึงถึงสถานการณ์ด้านปัญหาสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งระดับสถาน
ประกอบการและระดับประเทศ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
- คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบในการสอนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ GE 1172การดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพแบบองค์รวม GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ วิชา GE 1102 ไทยกับสภาการณ์โลก GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง GE 1142 จีนศึกษากลุ่ม
วิชาภาษา วิชา GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 EG 5233 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ EG 5243 การอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบสอนวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชา GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น CS 1001 การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน AN 2292 กายวิภาคศาตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ BH 2382 ชีวเคมี
พื้นฐานสําหรับสาธารณสุข BI 1012 ชีววิทยา BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา CH 1043 หลักเคมีพื้นฐาน CH 1411
ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน CH 1272 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน CH 1281 ปฏิบัติหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน MI 2463
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน PH 2132 ฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทาง
กายภาพ PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและ ST 2003 ชีวสถิติ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- PB 3073 อาชี วอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นสอนให้ นั กศึกษาทุ กสาขาวิ ชาในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- PB 3053 วิทยาการระบาด สอนให้นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาและ
ประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยทํางานประสานกับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและรับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการต่างๆด้วยการทํางานที่มีคุณธรรมคณะสาธารณสุขศาสาตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติจึงมุ่งจัดการศึกษาที่ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคมหมวดวิชาชีพเพื่อนําความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยการประเมินความเสี่ยงการควบคุมและป้องกันการออกแบบสภาวะการทํางานและสิ่งแวดล้อมใน
การทํางานของผู้ ประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยทั้งต่อ
สุขภาพและทรัพย์สินอันจะส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีรวมถึงประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ
ผู้ประกอบการได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์สืบค้น ประเมินและควบคุมป้องกันอันตราย
จากการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดความเจ็บป่วย
หรือโรคจากการทํางาน มีความปลอดภัยขั้นต่ําตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ
1.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในประเด็ น ปั ญ หาด้ า นอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย
สามารถเลื อ กและประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคนิ ค ทางระบบการจัด การที่ เ กี่ย วข้อ งกับ อาชีว อนามั ยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน สามารถใช้ส ถิติและระบาดวิทยามาประเมินความ
เสี่ยงผลกระทบ แนวโน้มที่มีผลต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
1.3 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต สามารถเป็ น ผู้ นํ า ทางด้ า นวิ ช าการด้ า นอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย ด้ า น
สาธารณสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล
1.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคอมพิ ว เตอร์
สามารถใช้ เ ทคนิ ค ในการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมกั บ บุ ค คลกลุ่ ม ต่ า งๆ และสามารถสื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาสากลและภาษาอังกฤษ
1.5 เพื่อผลิ ตบั ณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถด้ านกฎหมายอาชีว อนามัยความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางานกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิต ให้ มีคุ ณธรรมจริ ยธรรมในการดํ ารงชี วิต มี ความรับ ผิ ดชอบในการปฏิบั ติง าน
และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 4 ปี
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพั ฒนาการจั ดการเรี ย น
การสอนที่เน้นสถานประกอบการ เช่น
โรงงานอุ ต สาหกรรมหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย หน่วยงานด้านสุขภาพ
เป็นหลัก

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการใช้ทักษะของอาจารย์ในการ
ประยุกต์วิชาการไปใช้ในสถานประกอบการ
เป็นหลัก
2. ส่งเสริมการทําวิจัยและการออกบริการ
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ในสถาน
ประกอบการ
3. ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน
4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกในการดําเนินการด้านวิชาการ
และกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการเช่ น คณะ
เทคนิ ค การแพทย์ การนิ ค มอุ ต สาหกรรม
โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เป็นต้น
2. แผนการพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการ 1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีเนื้อหา
สอนให้ทันสมัยและ เข้าถึงง่าย
ทั น สมั ย น่ า สนใจเข้ า ใจง่ า ยและเข้ า ถึ ง ได้
ตลอดเวลา
2. ส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐานและ อ้างอิงได้
3. บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาเรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยจากการจัดการความรู้
ของการออกบริการวิชาการและการวิจัย
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระบบ
e-learning
3. แผนการส่งเสริมการเรียน
1. เพิ่ ม พู น ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการจั ด การ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ เ น้ น การใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพของ
นักศึกษา
3. พัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรม นักศึกษาให้มี
ภาวะผู้ นํ า การนํ า เสนอการทํ า งานที่ เ ป็ น
ระบบมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จํ า นวนรายวิ ช าที่ มี แ บบฝึ ก หั ด เชิ ง ลงมื อ
ปฏิบัติในสถานประกอบการ
2. ผลการประเมินของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
3. จํ า นวนงานวิ จั ย และโครงการบริ ก าร
วิชาการที่ดําเนินการในสถานประกอบการและ
ร่วมกับสถานประกอบการ
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
5. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกในการดําเนินการด้านวิชาการ
และกิจกรรมบริการวิชาการ

1. จํานวนรายวิชาที่จัดทํา e-learning VCD
และ DVD เป็นต้น
2. จํานวนรายวิชาที่จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนหรือตํารา
3. จํา นวนรายวิ ชาที่ บู รณาการ /เพิ่ ม เนื้ อ หา
เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. จํ า นวนโครงการ /กิ จ กรรมที่ จั ด ทํ า การ
จัดการความรู้
5. จํานวนรายวิชาที่ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ในระบบ e-learning
1. จํานวนรายวิชาที่มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
นักศึกษาเป็นรับผิดชอบโครงการ
5. จํานวนรางวัลที่ได้รับจากการทํากิจกรรม
ของนัก ศึกษาในระดับท้อ งถิ่นระดับชาติและ
นานาชาติ
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

4. แผนการพั ฒนาการจั ดการเรี ย น
การสอนให้บัณฑิตมีความพร้ อ มที่ จ ะ
เข้าสู่วิชาชีพอาชีวอนามัยและ ค ว า ม
ปลอดภัย

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในแหล่งฝึกกับสาขาวิชา
2. จัดระบบและกลไกห้องปฏิบัติอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษา
3. มีอุปกรณ์ /เครื่องมือที่ มีความเพี ยงพอ
ตามมาตรฐาน
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา อังกฤษ
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ที่จําเป็นในวิชาชีพ
6. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ มี ทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย/ด้านวิชาการที่ทันสมัย

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตั้งแต่
3.50 ขึ้นไป
2. เนื้ อหาในรายวิชาภาคปฏิ บัติ ที่ ได้ รั บการ
ปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ แนะนํ า ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต /
บุคลากรแหล่งฝึกงาน
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนการ
ทดสอบความพร้อมสู่วิชาชีพ เกินร้อยละ 70
ของนักศึกษาที่มีคะแนนวิชาของสาขา วิชาฯ
ไม่น้อยกว่า 2.00 จาก 4.00
4. จํานวนครั้งในการเข้ารับการอบรมเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของอาจารย์
5. จํานวนครั้งในการออกบริการวิชาการ
ในการตรวจวั ด การจั ด อบรมเรื่ อ งจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมความปลอดภัย
อาชีวเวชศาสตร์ และอัคคีภัย ของอาจารย์
6. มี ร ะบบและกลไกการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ แ ละ
เครื่องมืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยนอก
ตารางการเรียนการสอน
7. สัดส่วนเครื่องมือต่อจํานวนนักศึกษา
8. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่นอังกฤษ จีน
ญี่ปุ่น
9. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่จําเป็นในวิชาชีพ
10. การเข้าอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ การ
ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย /ด้ า น
วิชาการที่ทันสมัย
1. จํา นวนอาจารย์ ที่ ไ ด้เ ข้ า อบรมทั กษะการ
สอนและการประเมินผลตามผลการเรียนรู้ทั้ ง
6 ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะ
การสอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ ง 6
ด้าน
3. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ขึ้ น ชื่ อ ไว้ ที่ ก รม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อแสดงตนว่า
ผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

5. แผนการพัฒนาทักษะการ ส อ น / 1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ ที่
การประเมินผลของ อาจารย์ ต ามผล เน้นการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมด้า น
การเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน
ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั ก ษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยหัว เฉีย วเฉลิมพระเกีย รติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 2 ระบบการศึกษา
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม- เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การรับสมัครผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
(2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
(4) รับเข้าตามโครงการพิเศษ
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

2560

2561

ปีการศึกษา
2562

120

120

120

120

120

108

108

108

108

103

103

103

98

98

429

429

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

120

228

331

2563

2564

จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ

98

หมายเหตุ : คาดว่าปีแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไม่ผ่าน 10 %
ปีที่ 2 และ 3 คาดว่าจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไม่ผ่าน 5 %

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา+ ค่าลงทะเบียน
จํานวนนักศึกษา ( คน )
รวมรายรับ (บาท)

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

120

228

331

429

429

8,112,000

17,216,400

27,598,800

33,557,200

33,557,200
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

1,680,000

1,920,000

2,160,000

2,400,000

ก. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร

1,440,000

2. อาจารย์ประจําร่วมสอน

319,500

608,083

700,167

738,333

738,333

3. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ (ห้องเรียน)

855,000

1,777,500

2,722,500

3,285,000

3,285,000

2,686,200

5,103,780

7,409,435

9,603,165

9,603,165

15,786,498

16,026,498

4. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง *
รวม ก

5,300,700

9,169,363

12,752,102

ข. งบลงทุน
1. ค่าหนังสือ/ตํารา/วารสาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2. ค่าครุภณ
ั ฑ์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. วัสดุ/อุปกรณ์ทางการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

รวม ข
รวม (ก)+(ข)

5,700,700

9,569,363

13,152,102

16,186,498

16,426,498

จานวนนักศึกษา **

120

228

331

429

429

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาทต่อปี)

47,506

41,971

39,734

37,731

38,290

หมายเหตุ




* หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นกลางเป็ น ค่ า เฉลี่ ย จากค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการบริ ห าร
ประกอบด้วยเงินเดือนหนังสือค่าสาธารณูปโภคเอกสารประกอบการสอนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด /รักษา
ความปลอดภัยค่าใช้จ่ายดําเนินงานความร่วมมือต่างๆ
** หมายถึงจํานวนนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
หลั กสู ต รการจั ดการศึกษาแบบชั้น เรียนตามระเบียบมหาวิท ยาลั ย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 2
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลั ยหั ว เฉียวเฉลิ มพระเกียรติว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2552 หมวด 6
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1.1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
3.1.2โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
7 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
111 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
30หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
47 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หลักเกณฑ์ในการใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 มีการกําหนดรหัสประจําวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ คือ
1) รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร
หมายถึง
ความหมาย
AN
:
รายวิชาในหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
:
BH
รายวิชาในหมวดวิชาชีวเคมี
:
BI
รายวิชาในหมวดวิชาชีววิทยา
:
CH
รายวิชาในหมวดวิชาเคมี
:
EG
รายวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
:
GE
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
:
MA
รายวิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร์
:
MI
รายวิชาในหมวดวิชาจุลชีววิทยา
:
OH
รายวิชาในหมวดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
:
PB
รายวิชาในหมวดวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน้า

12

PH
PS
ST
2) รหัสตัวเลข
เลขหลักพัน 100X – 699X
เลขหลักร้อยและหลักสิบ
เลขหลักหน่วย

:
:
:

รายวิชาในหมวดวิชาฟิสิกส์
รายวิชาในหมวดวิชาสรีรวิทยา
รายวิชาในหมวดวิชาสถิติศาสตร์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาระดับปริญญาตรี
ลําดับวิชา
หน่วยกิต

การกาหนดชั่วโมงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้กําหนดชั่วโมงการเรียนการสอนตามหน่วยกิตรายวิชา ดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง A(B1//B2-C1/C2- D1/D2)
A หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการบรรยาย
B2 หมายถึง
จํานวนหน่วยชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
C1 หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง
C2 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองต่อสัปดาห์
D1 หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
D2 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามต่อสัปดาห์
หมายเหตุ
จํานวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้องเท่ากับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด B1+C1+ D1 = A
3.1.3รายวิชาในหลักสูตร
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 1172 การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
(Holistic Health Care)
GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
(WorldViews and Ways of Life)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
(Psychology for Living)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

147 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
23 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

หน้า
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2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
(Thailand in Contemporary World Events)
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
(Life and Sufficiency Economy)
GE 1142 จีนศึกษา
(Chinese Studies)
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
(Information Technology and Learning)
4) กลุ่มวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
(Thai Language and Communication)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication I)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication II)
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetic for Life)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
(Thai culture and wisdom)
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
GE 2242 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
GE 2212 ภาวะผู้นํากับการจัดการ
(Leadership and Management)
GE 2162 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)

6 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน้า

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)
9 หน่วยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
7 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
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GE 2142

อาเซียนศึกษา
(Asean Studies)
GE 2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่
(Modern Entrepreneurship)
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
(Application of Software in Daily Life)
4) กลุ่มวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
ก. กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
AN 2292 กายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Anatomy for Health Science)
BH 2382 หลักชีวเคมี
(Principal Biochemistry)
BI 1012 ชีววิทยา
(Biology)
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
(Biology Laboratory)
CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน
(Basic Principal of Chemistry)
CH 1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน
(Basic Principal of Chemistry Laboratory)
CH 1272 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
(Basic Principles of Organic Chemistry)
CH 1281 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
(Laboratory of Basic Principles of Organic Chemistry)
EG 5113 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
EG 5123 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for Professional Purposes)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

1(0-1/2-0)

2(2/2-0-0)

111 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

หน้า
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MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Basic Mathematics)
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
(Basic Microbiology and Parasitology)
PH 2132 ฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
(Basic Physics for Physical Science)
PH 2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
(Basic Physics for Physical Science Laboratory)
PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Physiology for Health Science)
ST 2003 ชีวสถิติ
(Biostatistics)
ข. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
PB 2223 อนามัยชุมชน
(Community Health)
PB 2323 การบริหารงานสาธารณสุข
(Public Health Administration)
PB 2333 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
(Health Education and Behavior Science)
PB 2303 โรคติดเชื้อ-โรคไร้เชื้อและการควบคุม
(Infectious Desease - None Infectious Desease and Control)
PB 2313 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Public Health Laws and Professional Code of Ethics)
PB 3053 วิทยาการระบาด
(Epidemiology)
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
(Introduction to Occupational Health and Safety)
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
(Environmental Health and Management)
PB 3343 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องต้น
(First Aid and Primary medical care)
PB 4353 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
(Research in Occupational and Public Health)

3(3/3-0-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน้า

3(2/2-1/3-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
30 หน่วยกิต
3(1/1-2/6-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/3-0)
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ข. กลุ่มวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OH 3013 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
(Fundamental of Industrial Hygiene)
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
(Principles of Industrial Hygiene Engineering)
OH 3032 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
(Industrial Process and Hazards)
OH 3242 ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์
(Human factors and Ergonomics)
OH 3301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทํางาน
(Work Physiology in workplace practices)
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)
OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม
(Occupational Toxicology)
OH 3253 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sampling and Analysis)
OH 3262 การฝึกปฏิบัติเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sampling and Analysis Practises)
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร์
(Occupational Medicine)
OH 4092 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Legistation)
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Ventilation)
OH 4123 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
(Fire Prevention and Emergency Responses)
OH 4294 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Practices)
OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
(Industrial Psychology)
OH4192 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
(Risk Assessment and Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

47 หน่วยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(0-2/6-0
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
4(0-0-4/24)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

หน้า
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OH 4223 ความปลอดภัยในการทํางาน
(Safety in Workplace)
OH 4272 การบริหารงานและการจัดการองค์กรด้านความปลอดภัย
(Safety Management and Organization)
OH 4282 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Standard on Occupational Health and Safety Field)
หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

6 หน่วยกิต

หน้า
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
CH 1403
CH 1411
GE 1053
GE 1172
GE 1092
GE 1102
GE 1142
GE 1082
MA 1103

หลักเคมีพื้นฐาน
3
ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2
ไทยกับสภาวการณ์โลก
2
จีนศึกษา
2
โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
2
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3
รวม
20
20 หน่วยกิต 24 ชั่วโมง / สัปดาห์

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
BI 1012
BI 1041
CH 1272
CH 1281
GE 1043
GE 1122
GE 1112
GE.........
…………

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชีววิทยา
2
ปฏิบัติการชีววิทยา
1
หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
2
ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
1
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2
กลุ่มวิชาเลือก (1)
2
วิชาเลือกเสรี (1)
3
รวม
18
18 หน่วยกิต 22 ชั่วโมง / สัปดาห์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
3
2
2
1
2
2
2
2
2
3
17
7
-

จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
2
3
2
3
3
2
2
2
3
16
6
-

หน้า
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แผนการศึกษา(ต่อ)
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
AN 2292
BH 2382
GE 1063
MI 2463
PH 2132
PH 2161
PB 2333
GE …..
GE …..

กายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักชีวเคมี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
ฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาเลือก (2)
กลุ่มวิชาเลือก (3)
รวม

หน่วยกิต
2
2
3
3
2
1
3
2
1
19

จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
1
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
14

13

-

19 หน่วยกิต 27ชั่วโมง / สัปดาห์

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
PB 2303
PB 2313
PB 2323
PB 3053
ST 2003
PS 2002
PB 3073
GE …..

โรคติดเชื้อ-โรคไร้เชื้อและการควบคุม
กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบริหารงานสาธารณสุข
วิทยาการระบาด
ชีวสถิติ
สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
กลุ่มวิชาเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
2
3
2

22
22 หน่วยกิต 22 ชั่วโมง / สัปดาห์
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จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
3
3
3
3
2
3
2
22

-

หน้า

-

20

แผนการศึกษา(ต่อ)
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
EG 5113
OH 3013
OH 3023
OH 3032
OH 3242
PB 3133
PB 2223
PB 3343

การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3
วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2
ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์
2
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3
อนามัยชุมชน
3
ปฐมพยาบาลและบําบัดโรคเบื้องต้น
3
รวม
22
22 หน่วยกิต 29 ชั่วโมง / สัปดาห์

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
OH 4043
OH 3301
OH 4062
OH 4092
OH 3253
OH 3262
OH 4223
OH 4282
…..…..

หน่วยกิต

อาชีวเวชศาสตร์
ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทํางาน
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
การฝึกปฏิบัติเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี(2)
รวม

หน่วยกิต
3
1
2
2
3

จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
3
2
3
2
2
3
1
6
2
2
18
11
-

จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
2
2
2
3
-

2

-

6

-

3
2

3
2

-

-

3

3

-

-

21

18

8

-

21หน่วยกิต 26 ชั่วโมง / สัปดาห์
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แผนการศึกษา(ต่อ)
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
EG 5123
OH 4073
OH 4113
OH 4123
OH 4152
OH 4192
OH 4272
PB 4353

การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
พิษวิทยาอุตสาหกรรม
การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
การบริหารและการจัดองค์กรด้านความปลอดภัย
การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
2
2
3
21

จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
3
3
3
2
2
2
2
3
20

3

-

21 หน่วยกิต 23ชั่วโมง / สัปดาห์
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
OH 4294 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม

หน่วยกิต
4

4
4 หน่วยกิต จานวน 24 ชั่วโมง / สัปดาห์
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จานวนชั่วโมง /สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน)
24
-

-

หน้า

24

22

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. วิชาบังคับ
GE 1172
การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
Prerequisite : None
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพ องค์รวม การดูแลสุขภาพและการดําเนิน
ชีวิตแบบองค์รวม โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของร่างกายมนุษย์ ชีวิตกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การปฐม
พยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนําความรู้ และทักษะการออก
กําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม การฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นการเสริมสร้า งสุขภาพแบบ
องค์รวม
GE 1082

โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิตที่
ดีงามเพื่อเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา
โลกทัศน์ที่มีต่อการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite : None
ศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจตนเอง การตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของตน ความเข้ า ใจผู้ อื่ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสร้างการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการกับปัญหา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
GE 1102

ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและ
เทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดการค้าเสรี ไทยกับเขตการค้าเสรีสําคัญ
แนวโน้มของภูมิภาคเอเชียและสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาคม
โลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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GE1112

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite : None
ความเป็นมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดชฯ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตร
ทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดําริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142

จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ การปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาและวิถีแห่งจีน
GE 1122

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
การใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในปัจ จุบันและโปรแกรมประยุก ต์ใ นการสืบ ค้น ข้อ มูล การ
แสวงหาความรู้ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 1043

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตและสังคม ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังและ
การอ่านจับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร
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GE 1053

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใช้ทักษะภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการฟังและการ
พูดในชีวิตประจําวันการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนบันทึกอย่างง่ายเพื่อการสื่อสาร
GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
ทักษะในการใช้ศัพท์ สํานวนแสลงและสุภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจําวันในเรื่อง
ต่าง ๆ การอ่านเพื่อความเข้าใจการเขียนอนุเฉท จดหมาย และความเรียงแบบต่าง ๆ
ข. วิชาเลือก
GE 2182
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetic for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม ความ
ดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม
คุณค่าแห่งความงามของชีวิต
GE2192

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai culture and wisdom)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสํา คัญ ลัก ษณะสัง คม วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาไทย บทบาทหน้า ที่ การ
เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาไทย ความหลากหลายและลัก ษณะร่ว มทางวัฒ นธรรมและภูมิ ปัญญา
ไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ พัฒ นา และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปั ญญาไทยกับ การแก้ไขปัญหาสั งคมอย่างสร้างสรรค์ในยุคโลกาภิ วัตน์
GE 2292

การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและคุณค่าของการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์กับการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิง
ระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลและการวิเคราะห์การใช้เหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน
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GE 2242

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ค่ านิ ย ม ความเชื่ อและการดํ าเนิน ชี วิต ของบุค คลต่ า ง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสําคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง การเลือกใช้สื่อและเตรียมสารให้เหมาะกับผู้รับสาร
GE 2202

กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสั ง คม รัฐ กับกฎหมาย ทฤษฎี และแนวคิด ทางสั งคมวิ ทยาทางกฎหมาย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ์จําลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
GE 2212

ภาวะผู้นํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผู้นําและภาวะความเป็นผู้นํา การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการ
เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้านการทํางานร่วมกับผู้อื่น
GE 2162

ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ความสําคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผู้ที่ประสบผลสําเร็จในการเรียน เตรียมพร้อมที่จะ
เรีย นด้ว ยการสร้า งแรงจูง ใจและทัศ นคติที ่ด ีต ่อ การเรีย น การตั ้ง เป้า หมายในการเรีย น การวางแผน
การเรียนและการบริหารเวลา การสร้างสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคําบรรยาย การอ่าน การเตรียมตัวสอบ
การทําข้อสอบ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
GE 2142

อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒ นาการของอาเซีย น ความเป็นมาของชาติส มาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความ
ร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
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GE 2152

ผู้ประกอบการยุคใหม่
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
Prerequisite : None
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรู้ทางธุรกิจ ที่สามารถนําไปใช้ใน
การเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดย
การใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน
CS 1001

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
1(0-1/2-0)
(Application Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิธีการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางการ
คํานวณ โปรแกรมเพื่อการนําเสนองาน โปรแกรมระบบจั ดการฐานข้อมูล โปรแกรมสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ
การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งาน
GE 2122

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
Prerequisite :None
สัทอักษรพิน อิน โดยเน้น การฟัง พูดคําศัพท์ รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ์ประจําวัน และ
วิชาชีพพื้นฐาน ความรู้ด้านไวยากรณ์เบื้องต้น
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
AN 2292 กายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1/1-1/3-0)
(Anatomy for Health Science)
Prerequisite : BI 1012 or BI 1042 or BI 1043 or BI 1053
โครงสร้าง ตําแหน่งและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์
ของอวัยวะต่างๆและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
BH 2382

หลักชีวเคมี
2(2/2-0-0)
(Principal Biochemistry)
Prerequisite :BI 1012 และ CH 1272
โครงสร้ างคุณสมบัติทางเคมีของสารชีว โมเลกุล รวมถึงบทบาทหน้าที่ และเมแทบอลิ ซึมของสารชีว
โมเลกุลคาร์โบไฮเดรต ลิพิดกรดอะมิโนโปรตีนกรดนิวคลีอิค รวมถึงเอนไซม์โคเอนไซม์จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การ
แสดงออกของสารพันธุกรรมหลักของพันธุวิศวกรรม
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BI1012

ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
(Biology)
Prerequisite :None
การรวมเข้าด้วยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชีวิตในเซลล์ความสัมพันธ์ระหว่างสสารพลังงาน
การดํารงอยู่การเปลี่ยนแปลงพลังงานและมโนมติพื้นฐานของประชากรอิทธิพลของชุมชนการถ่ายทอดพันธุกรรมการ
ขยายพันธุ์และกระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
BI1041

ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)
Co-requisite :BI 1012
ปฏิบัติทดลองเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะในการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อกระตุ้นให้มีนิสัย
เป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
CH 1403

หลักเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Principal of Chemistry)
Prerequisite : None
โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี และสารประกอบเชิงซ้อน ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส
ของแข็ งของเหลวและสารละลายสมดุลเคมีและกรด-เบส จลนศาสตร์เคมีเทอร์โมเคมี เคมีสิ่งแวดล้ อม และเคมี
นิวเคลียร์
CH 1411

ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Principal of Chemistry Laboratory)
Co-requisite : CH 1403
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ แก๊ ส การวิ เ คราะห์ แ บบคุ ณ ภาพ แคตไอออนและแอนไอออน สมดุ ล เคมี
จลนศาสตร์เคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส และการไทเทรตแบบย้อนกลับ
CH 1272

หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Principles of Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1293 or CH 1332 or CH 1403
จํ า แนกสารตามหมู่ ฟั ง ก์ ชั น สมบั ติ ท างกายภาพ การเรี ย กชื่ อ การเตรี ย มและปฏิ กิ ริ ย าเคมี
ของสารประกอบอินทรีย์ต่างๆได้แก่สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอลอีเทอร์อัลดีไฮด์ คีโตน กรด
คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกเอมีน และสารชีวโมเลกุล
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CH 1281

ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Laboratory of Basic Principles of Organic Chemistry)
Co-requisite: CH 1272
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ สมบั ติ ท างกายภาพ จุ ด หลอมเหลว การตกผลึ ก ซ้ํ า จุ ด เดื อ ดและการกลั่ น
การละลาย และปฏิกิริย าเคมีของสารประกอบไอโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิ
ลิกเอมีน ไขมันและน้ํามัน สบู่และผงซักฟอก และการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์
EG 5113

การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening – Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite:GE 1063
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทต่างๆทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่
ประชุมและการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาวิชาของนักศึกษา
EG 5123

การอ่าน- การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading– Writing for Professional Purposes)
Prerequisite :GE 1063
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจการจับใจความจากตําราวารสารและบทความวิชาการทักษะการเขียน
รายงานทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใช้ศัพท์สํานวนและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาทักษะ
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกล่าว
MA 1103

คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3/3-0-0)
(Basic Mathematics)
Prerequisite:None
การแก้ ร ะบบสมการเชิงเส้ น โดยใช้ กฎของเครเมอร์ เวกเตอร์ในปริ ภูมิ 3 มิติ และการประยุก ต์
ลิมิตความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ การอินทิเกรตและการหาพื้นที่ระหว่างฟังก์ชัน
MI2463

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
(Basic Microbiology and Parasitology)
Prerequisite:BI 1012และBI 1041
การจํ า แนกชนิ ด ของจุ ล ชี พ และปรสิ ต การเจริ ญ เติ บ โต เมตาบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร์ การควบคุ ม
และป้องกันโรค ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ต่อการรุกรานของสิ่งที่ทําให้เกิดโรค และเทคนิคปฏิบัติทางจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเบื้องต้น
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PH 2132

ฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
2(2/2-0-0)
(Basic Physics for Physical Science)
Prerequisite : MA 1103 or 1013 or MA 1003
บทนําฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ สภาพสมดุล พลังงาน ความร้อน ความยืดหยุ่น แสงและ
เสียง ของไหล ไฟฟ้า และกัมมันตภาพรังสี
PH 2161

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
1(0-1/3-0)
(Basic Physics for Physical Science Laboratory)
Co-requisite : PH 2132
เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง การเคลื่ อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
กลศาสตร์ของไหล ปรากฎการณ์เสียงและแสง สมบัติไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้าเบื้องต้น
การวัดและการคํานวณค่าไฟฟ้ากระแสสลับในชีวิตประจําวัน และการใช้ อุปกรณ์ในการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี
เบื้องต้น
PS 2002

สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Physiology for Health Science)
Prerequisite:BI 1012
ศึกษาหน้าที่และกลไกการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์การทํางานของเซลล์ในเนื้อเยื่อ
การควบคุมสมดุลของระบบในร่างกายในสภาวะปกติ
ST 2003

ชีวสถิติ
3(3/3-0-0)
(Biostatistics)
Prerequisite:MA 1003 or MA 1013 or MA 1043 or MA 1103
ความหมายของชีว สถิติ ประโยชน์และบทบาทของชีวสถิติการจัดการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพประเภทของข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นความน่าจะเป็นและการแจกแจงความ
น่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมานสถิติชีพ การสรุปผลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
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ข. กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
PB 2333

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(3/3-0-0)
(Health Education and Behavior Science)
Prerequisite : None
แนวความคิดทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผนงานสุขศึกษา การประเมินผล การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การชี้นําและให้คําปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ
PB 2313

กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(Public Health Laws and Professional Code of Ethics)
Prerequisite : None
ทฤษฎีแนวคิดในการนําหลักกฎหมายมาใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขหลักการของกฎหมายองค์ประกอบของ
กฎหมายสาธารณสุขกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฉบับต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติโรงงานพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้ งนี้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
เจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ
PB 2323

การบริหารงานสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Public Health Administration)
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการบริหารงานทั่วไป การวางแผน การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล
การอํานวยและควบคุมงาน การนิเทศงาน การบริหารงบประมาณและพัสดุในงานสาธารณสุขการบริห ารงาน
สาธารณสุขแก่ชุมชน
PB 2223

อนามัยชุมชน
3(1/1-2/6-0)
(Community Health)
Prerequisite:None
นําความรู้ที่เรียนมาเกี่ยวกับงานสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยเช่นโภชนะศึกษา
อนามัยแม่และเด็กเป็นต้นไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในชุมชนเพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์การเรียนรู้และการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
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PB 3053

วิทยาการระบาด
3(3/3-0-0)
(Epidemiology)
Prerequisite : MI 2463
แนวความคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค การกระจายของโรค
วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางวิ ท ยาการระบาด การเฝ้ า ระวั ง โรค การสอบสวนโรค และการควบคุ ม โรคต่ า งๆ
รวมไปถึงวิทยาการระบาดของโรคที่มีสาเหตุหลักมาจากสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ
PB 2303

โรคติดเชื้อ -โรคไร้เชื้อและการควบคุม
3(3/3-0-0)
(Infectious Desease - None Infectious Desease and Control)
Prerequisite:None
สาเหตุ การติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อที่พบบ่อยในประเทศไทยและ
ระดับโลก โรคติดเชื้อที่เกิดจากการสัมผัส โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ํา โดยติดเชื้อ
ที่นําโดยแมลง โรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
โรคในระบบภูมิคุ้มกัน โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการจราจร
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน นโยบายและการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน
PB 3073

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
3(3/3-0-0)
(Introduction to Occupational Health and Safety)
Prerequisite:None
แนวคิดและขอบเขตการทํางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทฤษฎีการ
เกิดอุบัติเหตุการจัดสํานักงานเพื่อความปลอดภัยการสุขาภิบาลและความเป็นระเบียบในสถานประกอบการอันตราย
จากสภาพแวดล้อมในการทํางานแนวทางการแก้ไขป้องโรคจากการประกอบอาชีพ พิษวิทยา บทบาทหน้าที่ด้าน
ความปลอดภัยของพนักงาน
PB 3343

ปฐมพยาบาลและบําบัดโรคเบื้องต้น
3(2/2-1/2-0)
(First Aid and Primary medical care)
Prerequisite : None
การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
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PB 3133

อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Environmental Health and Management)
Prerequisite:None
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างสุ ขภาพอนามั ยและสิ่ งแวดล้ อมโดยศึ กษาถึ งปัญหาและสาเหตุ ของปั ญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรคต่างๆที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนศึกษาการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย
PB 4353

การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
3(2/2-1/3-0)
(Research in Occupational and Public Health)
Prerequisite:ST2003
ความหมายหลักการประเภทของการวิจัยกระบวนการวิจัยการทําโครงการวิจัยในงานสาธารณสุข
หรือวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดําเนินการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย
ค. กลุ่มวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OH 3013 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Fundamental of Industrial Hygiene)
Prerequisite:None
ส่ ว นประกอบของสิ่ ง แวดล้ อ มทางด้ า นเคมี ชี ว ะฟิ สิ ก ส์ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ คนงาน
ในการทํางานและหลักทั่วไปในการประเมินป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทํางาน
OH 3023

วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
(Principles of Industrial Hygiene Engineering)
Prerequisite:PH 2132หรือโดยอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมด้านต่างๆเช่นเครื่องกลไฟฟ้าโยธาที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทํางานอุตสาหกรรมเช่นคุณสมบัติของวัตถุต่างๆการทดสอบมาตรฐานวัตถุการไหลของของไหล
ในท่อ
OH 3032

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2(2/2-0-0)
(Industrial Process and Hazards)
Prerequisite :None
กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในสภาวะปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงงานที่มีการใช้แรงงานที่เสี่ยงอันตรายจากการทํางาน แจกจําแนกวัตถุดิบที่นํามาใช้ในกระบวนการผลิตปัญหาและ
อันตรายอันอาจเกิดขึ้นการศึกษาดูงานด้านการผลิตตามโรงงานประเภทต่าง
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OH 3242

ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์
2(2/2-0-0)
(Human factors and Ergonomics)
Prerequisite :AN 2292 และ PS2022 หรือโดยอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน
ปั ญ หาเรื่ อ งการบาดเจ็ บ ในการทํ า งาน โดยเฉพาะการบาดเจ็ บ ที่ ร ะบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ
(Musculoskeletal system) เป็นปัญหาที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เรื้อรังและอาจส่งผลต่อการดํารงชีวิต
ในประจําวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพและข้อจํากัดของมนุษย์
รวมทั้งสาเหตุ การป้องกัน และการจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดการเกิดปัญหา
ดังกล่าว
OH 3301

ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทํางาน
1(0-1/2-0)
(Work Physiology in workplace practices)
Prerequisite :None
กลไกการทํางานของร่างกายและการทํางานของอวัยวะและระบบต่างๆที่มีการทํางานประสานกัน ซึ่ง
การประเมินสมรรถภาพของร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน โดยการศึกษาถึงกลไกการทํางานภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมของ
ร่างกายและจิตใจในการทํางาน รวมทั้งความสามารถและข้อจํากัดในการทํางานของมนุษย์ อันเนื่องมาจากปัจจัยใน
ร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์และความเมื่อยล้าจากการทํางานเพื่อเป็นหลักในการสร้างสภาวะการทํางานที่
เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อสามารถนําวิธีการตรวจหาความผิดปกติ การแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง และ
นํามาหามาตรการป้องกันและรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
OH 4043

อาชีวเวชศาสตร์
3(3/3-0-0)
(Occupational Medicine)
Prerequisite :OH 3242
สาเหตุและลักษณะอาการของโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิ ดจากการประกอบอาชีพ การป้องกันโรค
จากการทํางาน หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ การส่งเสริม
สนับสนุนให้การรักษาโรค และการฟื้นฟูหลังจากเป็นโรคในคนทํางาน การบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ในสถาน
ประกอบกิจการ ตลอดจนกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวเวชศาสตร์
OH 4062

วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Safety Engineering)
Prerequisite :PH 2132 หรือโดยอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน
วิธีการควบคุมอุบัติเหตุโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมในการป้องกันอันตรายต่างๆที่เกิดจากสภาพการ
ทํางานเช่นเครื่องจักรหม้อไอน้ําไฟฟ้าเครื่องมือกลและงานอื่นๆที่เป็นปัญหาพบบ่อยในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นประเภทงานที่กฎหมายความปลอดภัยได้กําหนดไว้
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OH 4073

พิษวิทยาอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Occupational Toxicology)
Prerequisite :CH 1272 หรือโดยอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน
หลักการของพิษวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายกลไกและปฏิกิริยา
ของร่างกายต่อสารพิษคุณสมบัติของสารพิษที่ใช้กันมากในการประกอบอาชีพ
OH 3253

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3/3-0-0)
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
Prerequisite :ST 2003
วิธีการสํารวจวิเคราะห์และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีชีวภาพกายภาพของสถานที่ทํางานที่
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานโดยอาศัยผลการวิเคราะห์นั้น
OH 3262

การฝึกปฏิบัติเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2(0-2/6-0)
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis Practises)
Prerequisite :OH 3253
ฝึกปฏิบัติการสํารวจวิเคราะห์ เก็บตัวอย่าง และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีชีวภาพกายภาพ
ของสถานที่ทํางานที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานโดยอาศัยผลการวิเคราะห์นั้น
OH 4092

กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Occupational Health and Safety Legislation)
Prerequisite :None
ความสํ า คั ญ ขอบเขต หลั ก การ เนื้ อ หาและความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ กฎหมายอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย กฏหมายแม่แบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย
เช่นพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฏกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
OH 4113

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Ventilation)
Prerequisite:OH 3023
ลักษณะทั่วไปของบรรยากาศการทํางานในโรงงานที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายโดยเน้นถึงการ
ควบคุมอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองสารเคมีไอระเหยและสภาพความร้อนสูงที่ออกมาจากกระบวนการผลิตโดย
ควบคุมวิธีการระบายอากาศที่เหมาะสมในการขจัดมลพิษต่างๆ
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OH 4123

การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
3(3/3-0-0)
(Fire Prevention and Emergency Responses)
Prerequisite : None
สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัยเทคนิคและวิธีการควบคุมป้องกันอัคคีภัยการคํานวณออกแบบระบบ
ในการดับเพลิงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยการจัดทําแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินชนิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
การเตรียมการฝึกซ้อมตามแผนที่กําหนด
OH 4294

การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4(0-0-4/24)
(Occupational Health and Safety Practices)
Prerequisite : นักศึกษาที่เรียนผ่านทุกวิชาในหลักสูตรแล้วหรือโดยอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน
การนําความรู้ที่เรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อให้
เกิดทักษะประสบการณ์การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
OH 4152

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Psychology)
Prerequisite :None
การประยุกต์จิตวิทยาทั่วไปเข้ากับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นปัจจัยด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานการควบคุมป้องกันมิให้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบอัน
อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยหลักการเข้า ถึงและเทคนิคการสอนการอบรม
คนงานการบํารุงขวัญคนงานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกับนายจ้างและลูกจ้าง
OH 4192

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
2(2/2-0-0)
(Risk Assessment and Management)
Prerequisite :None
หลั กการพื้น ฐานและเทคนิ คการประเมินความเสี่ ยงการบ่ง ชี้อัน ตรายการวิเ คราะห์ค วามเสี ่ย ง
แผนงานบริห ารจัด การความเสี่ ยงศึกษากรณีตัวอย่างและฝึ กปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงรวมทั้ง การรายงาน
วิเคราะห์ ความเสี่ ย งจากอัน ตรายในงานอุตสาหกรรม
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OH 4223

ความปลอดภัยในการทํางาน
3(3/3-0-0)
(Safety in Workplace)
Prerequisite : None
หลักการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุหลักการวิเคราะห์อุบัติเหตุความปลอดภัยในการทํางานประเภท
ต่างๆเช่นงานในโรงพยาบาลงานก่อสร้างงานขนส่งงานเกี่ยวกับสารเคมีงานเกี่ยวกับไฟฟ้าการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
อุบัติเหตุอันตรายการตรวจความปลอดภัยการสอบสวนอุบัติเหตุการรายงานอุบัติเหตุการบริหารงานด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
OH 4272

การบริหารงานและการจัดองค์กรด้านความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Safety Management and Organization)
Prerequisite : None
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและวิธีการบริหารงานความปลอดภัยการจัดองค์กรด้าน
ความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดทํา
แผนการจัดการความปลอดภัยประจําปี การควบคุมความสูญเสี ย แนวทางการลดความสูญเสียต่างๆที่เกิด จาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้สารสนเทศเพื่อการนําเสนอในที่สาธารณะ นํา
ข้อมูลสถิติมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OH 4282

มาตรฐานเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Standard on Occupational Health and Safety Field)
Prerequisite : None
แนวคิดของมาตรฐานต่างๆ ขอบข่าย คํานิยาม องค์ประกอบและข้อกําหนดมาตรฐาน รวมทั้ง
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบเพื่อผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอื่นๆ อาทิเช่น OHSAS/TIS 18001 หรือ
18004, มรท/IL O8000, ISO 14001, ISO/IEC 17025, GMP และ อื่นๆ
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3.2ชื่อตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารประจาหลักสูตร
เลขประจาตัว
ประชาชน
1. อ.สุรวิทย์ นันตะพร
1401300006xxx

2. อ.อุมารินทร์
พูลพานิชอุปถัมย์

3739900062xxx

3. อ.อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์

3300100215xxx

4. อ.ฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย

1160100263xxx

5. อ.อารยา ดําช่วย

3759900177xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)
- วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(2546)
- วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
- วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
- วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
- วท.บ.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
- ส.ม.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(2548)
- วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
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3.2.2 อาจารย์ประจาร่วมสอน

1. อาจารย์พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์
ลักษมีจรัลกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3. อาจารย์ ดร.นิรัญกาญจ์ จันทรา

อาจารย์

4. อาจารย์อัคราช ภมรพล

อาจารย์

5. อาจารย์ธัญพร เจเถื่อน

อาจารย์

6. อาจารย์ชัญญา เจียมใจ

อาจารย์

ชือ่ - นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
- สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ส.ด. (สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด)
(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด. (วิศวกรรมทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานในสถาน
ประกอบการครอบครัวชุมชนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(2) สามารถนํ า ความรู้ ท างทฤษฎี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
(3) สามารถทํางานเป็ น ทีม ในการให้ บริการทางสุ ขภาพทําบทบาทได้ทั้งผู้ นําและผู้ ตามแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์เฉพาะหน้ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาและมี
ความเป็นอิสระในการแสดงออก
(4) มีความสามารถในการคิด อย่างมี วิจารณญาณคิ ดอย่า งสร้างสรรค์ มีการแก้ไขปั ญหาอย่ างเป็ น
ระบบ
(5) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านโดยอ้ า งอิ ง กฎหมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานของวิ ช าชี พ อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 รายวิชา OH 4294 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 6ชั่วโมง จํานวน 15 สัปดาห์ คิดเป็น 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตลอดทั้งภาคการศึกษาคิดเป็น 240ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย
เป็นการทําวิจัยที่ประกอบในรายวิชา PB 4353 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัยเป็นวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษา
ประเด็นทางการสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าสนใจโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การนํา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยสามารถทําวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในกระบวนการแก้ปั ญหาทาง
สาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้สามารถเขียนเล่มผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
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5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
(2) นักศึกษานําเสนอหัวข้อที่สนใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําในการเลือก
หัวข้อตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
(3) นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ประจําวิชาทุกคนเพื่อรับข้อเสนอแนะและ
ประเมินผล
(4) นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอเล่ ม ผลการศึ ก ษาต่ อ คณาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและอาจารย์ ป ระจํ า วิ ช าเพื่ อ รั บ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) มีการประเมินผลระหว่างเรียนจากการให้ทําแบบฝึกหัด
(2) มีก ารติด ตามการทํา วิจั ย ในแต่ ล ะขั้น ตอนโดยให้ นั กศึ กษาบั นทึ กการเรีย นรู้ แต่ ล ะขั้น ตอนเมื่ อ
เข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจํ า กลุ่ ม เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการเรี ย นและเป็ น การ
ประกันผลงาน
(3) มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ากอาจารย์ ป ระจํ า วิ ช าตามขั้ น ตอนของกระบวนการวิ จั ย คื อ
ประเมิ น ผลการนํ า เสนอโครงร่ า งวิ จั ย ผลการวิ จั ย และรู ป เล่ ม รายงานวิ จั ย โดยใช้ แ บบฟอร์ ม
ประเมิน
(4) มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบ
(5) ผู้ประสานงานรายวิชามีการสอบทวนคะแนนที่ได้จากอาจารย์ประจําวิชา
(6) ผู้ประสานงานรายวิชานําเสนอผลการประเมินเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของสาขาวิชาและคณะกรรมการวิชาการคณะตามลําดับ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน
ประหยั ด เมตตา ซื่อสั ตย์ กตัญญู ดําเนิ นชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึก
และตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย จิตสาธารณะเสียสละ
เคารพกฎระเบีย บ ข้อบังคับต่างๆ เคารพสิทธิ
เสรี ภ าพของผู้ อื่ น เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ สั ง คม
และยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง
(3) มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวางแผนงานด้าน
สาธารณสุขและแผนงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มการทํ า งานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี ประเด็น
ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และสภาพแวดล้ อ มการทํ า งาน ตลอดจน
สามารถวางแผนปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม
ในการทํางานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื้อสัตย์ กตัญญู ให้เข้ากับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
การจั ด การเรี ย นการสอน ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง สอดแทรกผ่ า นงานที่ ม อบหมายให้ ทํ า
และกล่ า วเน้น ย้ําจิตสํ านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านการยกตัวอย่างในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบ มีวินัย ผ่านการมอบหมายงานในรายวิชา
ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ยงานเดี่ ย ว งานกลุ่ ม การปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บที่ ตั้ ง ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น จิ ต
สาธารณะ เสียสละ ผ่านจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างฝาย
ชะลอน้ํา กีฬาสานสัมพันธ์
การมอบหมายงานในรายวิ ช า และฝึ ก ภาคสนามด้ า น
สาธารณสุ ข ในชุ ม ชน ผ่ า นรายวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน ที่ ต้ อ ง
วางแผนสาธารณสุขให้สอดคล้องครบถ้วนในแหล่งทีฝึกงาน

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครฝึกงานภาคฤดู
ร้อนในชั้นปีที่ และการฝึกปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชี 3
วอนามัย ในชั้นปีที่ จะทําให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 4
ปั ญ หาทางด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และ
สภาพแวดล้อมการทํางานในสถานประกอบการที่ฝึก พร้อม
ทั้งสามารถวางแผนการปรับปรุงแก้ไข
(5) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจการคาดการณ์ สื บ ค้ น การมอบหมายงานในรายวิ ช าที่ ต้ อ งสื บ ค้ น โรคจากการ
ประเมินและควบคุม ป้ องกันโรคและอัน ตราย ทํางานในอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งหาแนวทางในการควบคุ ม
จากสภาพแวดล้ อมการทํางานของผู้ ป ระกอบ ป้องกันได้ผ่ านทางกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึ ก
อาชีพ
ปฏิบัติงานอนามัยชุมชน
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คุณลักษณะพิเศษ
(6) มี ค วามสารถในการรวบรวม ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
อุบัติเหตุอันตราย การระบาดวิทยา การตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการทํางาน มา ประเมินความ
เสี่ยงและแนวโน้มผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม
(7) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาวิ ช าชี พ โดย
สามารถประเมิ น ความเสี่ ย งได้ เลื อ กและ
ประยุกต์เทคนิคแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสม
(8) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกฎหมายอาชี ว อนามั ย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทํางาน
และกฎหมายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสามารถ
ประยุกต์ ใช้กับสภาพการทํางานได้
(9) มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
วิช าการ คั ดเลื อกแหล่ งข้อ มู ล รวบรวมข้ อมู ล
การจัดเก็บ ประมวลผล แปลความหมาย และ
การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(10)มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารที่
เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่างๆและการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
(11)เป็ น ผู้ นํ าทางด้านวิช าการอาชีว อนามัย ความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง การทํ า งานเป็ น ที ม งาน
และสามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการทํางานจากสถานประกอบการจริง ในรายวิชา และใน
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย ซึ่ ง
ต้องการรวบรวม ข้ อมูล ทางสถิติ แล้ ว นํา มาประเมินความ
เสี่ยงและแนวโน้มผลกระทบต่อสุขภาพ
การมอบหมายงานในรายวิชาที่เป็นทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ

การมอบหมายงานในการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการที่ ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกฎหมายความ
ปลอดภัย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต้องประเมิน
ความสอดคล้องกับกฎหมาย
การมอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ และการทําโครงการวิจัย
ประกอบในรายวิช า ซึ่งบูรณนาการด้านการสืบค้น ข้อมูล
ข่าวสารวิชาการ คัดเลือกแหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูล การ
จัดเก็บ ประมวลผล แปลความหมาย และการนําเสนอ
จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการฝึกทักษะสื่อสาร
ในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ และ
กิจกรรมเสริม เช่น โครงการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะผู้นําทางด้านวิชาการอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และด้านสาธารณสุข ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน 3 ครั้ง คือ ฝึก
ภาคสนามด้ านสาธารณสุ ข ในชุ มชน ผ่ า นรายวิช าอนามั ย
ชุมชน โครงการอาสาสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 3
และการฝึกปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในชั้นปี
ที่ 4 ซึ่งเป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง การทํางานเป็น
ทีมงาน และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร (PLOs)
เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แล้วจะมีความสามารถ ดังนี้
1) ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได้ตามมาตรฐานและกฎหมาย
2) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทางด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุข โดยนําข้อมูลทางสถิติและระบาดวิทยา
มาใช้วิเคราะห์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
3) สื่อสาร ถ่ายทอดและเสนอแนะความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานสู่สังคม อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีทักษะและสามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ การประมวลผลข้อมูล การ
นําเสนอ และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
5) เข้าใจและสามารถนํามาตรฐาน กฎหมายมาใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
6) แสดงออกถึงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม 6 ประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตสาธารณะ
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
ทั้ง 6 ข้อ ได้แก่
1) ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 6 ประการ
ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) รักษาวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม
3) รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น รักคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมในการทํางานและด้านสาธารณสุข
6) มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) เน้นการอบรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาในเรื่องความรับผิดชอบความตรงต่อเวลา ความ
เสียสละโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีและสอดแทรกในรายวิชาที่สอนทุกวิชา
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2) สอดแทรกคุณธรรม6 ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคือขยันอดทน ประหยัด
เมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและกฏระเบียบการแต่งกายในการปฐมนิเทศกิจกรรมต่างๆ และการเรียนการสอนทุกรายวิชา
และจัดให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงมารยาทในสังคมแก้ปัญหาด้วยธรรมมะโดย
สอดแทรกในวิชา GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต GE 1112 ชีวิตกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเลือกเรียนในรายวิชาวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 3
3) จัดให้มีการแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรมการจัดการปัญหาด้วยหลักเหตุผลวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา PB 4353 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
OH 3253 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม OH 4294 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) จัดให้มีคะแนนความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบเข้าเรียนในทุกรายวิชา
2) จัดให้มีการมอบรางวัลกิจกรรมจิตอาสาดีเด่นโดยคณะวิชา
3) มีการประเมินการแต่งกายจากคณะกรรมการระเบียบวินัยระดับคณะวิชา
4) มีการประเมินถึงความขยันอดทนมารยาทความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาโดยสถานประกอบการ
ในช่วงฝึกงานภาคฤดูร้อนและในรายวิชา OH 4294 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านที่ 2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ แนวคิดและทฤษฎีในหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน
2) การวางแผนงานโครงการและการประเมินผลการทํางานในหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน
3) ค้นคว้าหากลยุทธ์ และกลวิธีทางในหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้
ประกอบอาชีพในชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
ในสถานประกอบการได้แก่รายวิชา OH 3253 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม OH 4294
การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้นักศึกษานําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง
3) จัดให้มีการเรียนรู้กระบวนการทําวิจัยในรายวิชาPB 4353การวิจัยสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
4) จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร
พิเศษโดยสอดแทรกเป็นกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในวิชาชีพ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
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3) ประเมินจากรายงานหรือโครงการที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ประเมินผลงานวิจัย
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ทักษะปัญญา
1) ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองค์รวม
4) ประเมินวิเคราะห์สถานสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้แบบองค์รวม
5) วางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพขอบงผู้ประกอบอาชีพสอดคล้องกับบริบท โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
6) การบําบัดเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ และส่งต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล พนักงานสถานประกอบการ ชุมชน การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ให้บริการวิชาการในหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงานในสถาน
ประกอบการ ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
8) ริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมในหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะปัญญา
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดั บบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์
ทั่วไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนและ /หรืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายเช่นการสืบค้นหาข้อเท็จจริงการอภิปรายกลุ่มการสะท้อนคิดการทํา กรณีศึกษาการประชุมปรึกษาปัญหา
การโต้วาทีการศึกษาอิสระการจัดทําโครงการเป็นต้นและทําการสรุปผลการศึกษาพร้อมทั้งกําหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะปัญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรมเป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาเช่น
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาการศึกษาค้นค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบการวิเคราะห์วิจารณ์เช่นรายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษารายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะการศึกษา
อิสระรายงานผลการอภิปรายกลุ่มการประชุมปรึกษาปัญหาทางอาชีวอนามัยและการสัมมนา
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ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอื่น
3) สามารถทํางานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในหน่วยงาน และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4) มีคุณลักษณะของภาวะผู้นําและภาวะผู้ตามที่ดี
5) มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการและผู้ร่วมทีมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นํา
และผู้ตาม
3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทํางานเป็นทีมและการแสดงออกของการ
แก้ไข
4) ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการและในสถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายด้านโดยให้ความสําคัญที่กลยุทธ์ดังนี้
1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์
2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นําตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อนและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์
4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตามประสบการณ์การ
เรียนรู้และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ คณิตศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสาธารณศุขใน
การศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
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2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านของ
หลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน
3) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน
4) สามารถสรุป ประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รู ปแบบการนําเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม
5) สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ แ ละ
คณิตศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
2) การจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่เน้นผู้ เรียนได้ฝึ กทักษะการค้นคว้าข้ อมูลจากแหล่งข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องสรุปผลการค้นคว้าและทําการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูดการฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการนําเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมโดยสอดแทรกอยู่ใน
กิจกรรมของรายวิชาที่เรียน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะการ
พูดและการเขียน
2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบการทํารายงานกรณีและการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัย
ด้านที่ 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข เพื่อการ
ควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทําให้เกิดโรค และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุค คล พนักงาน ครอบครัว และชุมชนตาม
มาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข
2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขอย่างเป็น
องค์รวม
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3) สามารถสํ ารวจตรวจสอบสถานประกอบการ ชุมชน อย่างเป็นระบบ และสามารถนําข้อมูลมา
นํ า เสนอหรื อ นํ า เข้ า แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ในการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพอนามั ย และคุ ณ ภาพ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสิ่งแวดล้อมภายนอก
4) สามารถให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมโรค การ
บําบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
5) สามารถตรวจประเมิน ปฐมพยาบาล บําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อ การ
ส่งต่อตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
6) สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
และการปฏิบัติตามแผนการติดตาม ประเมินผล
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเน้น ให้ นั ก ศึ กษาสามารถแสดงออกถึ ง ทั กษะการตรวจวั ดทั้ ง ใน
สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในรายวิชา OH 3262 การฝึกปฏิบัติเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม OH 3303 สรีรวิทยาและสิ่งแวดล้อมในการทํางานเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์หลักการต่างๆ
ไปสู่การปฏิบัติจริงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
2) จัดโครงการ“ร่วมด้วยช่วยกันคิดด้านปัญหากฎหมายปัญหาสุขภาพปัญหาความปลอดภัย ” จาก
บัณฑิตหรือสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงานเพื่อรวบรวมปัญหาผ่านทาง Website ของคณะวิชามาสู่การจัดทํา
รายงานแนวคิดการแก้ไขปรับปรุงพร้อมนําเสนอในรายวิชา OH 4294 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพื่อสร้างทักษะและความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการโครงการก่อนออกฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
3) จัดโครงการผลักดันการนําเสนอผลงานวิชาการโดยเชื่อมโยงเข้ากับรายวิชา PB 4353การวิจัยทาง
สาธารณสุขและอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการรายงานและการนําเสนอ
4) จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการประสานงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จโดยสอดแทรก
เข้ากับรายวิชา PB 4353 การวิจัยทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย และ OH 4294 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
วิธีการวัดและประเมินการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) การประเมิน ทักษะการปฏิบัติการทางวิช าชีพจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้ องปฏิบัติการ
ทักษะการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทํางานในสถานประกอบการสถานการจริง ทักษะการจัดโครงงานในการฝึก
ปฏิบัติภาคสนาม ทักษะปฏิบัติการออกอนามัยชุมชน
2) ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับของผู้ใช้บริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3) ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับของอาจารย์ภาคสนามในการฝึกปฏิบัติงาน
4) ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับทักษะการทํางานจากผู้ใช้บัณฑิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยกิต
1

2

3

4





















5

 ความรับผิดชอบรอง

2.ความรู้
2

3

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3.ทางปัญญา

6

1

1

2

3

















4

5

6

7

8

1

2

3

4

5













6

5.การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

GE1172

2

GE1082

3

GE1092

4
5
6
7

GE1102
GE1112
GE1142
GE1122

8
9

GE1043
GE1053

10

GE1063

11

GE2182

การดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพแบบองค์รวม
โลกทัศน์กับการดําเนิน
ชีวิต
จิตวิทยาเพื่อการ
ดํารงชีวิต
ไทยกับสภาวการณ์โลก
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
จีนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการเรียนรู้
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
สุนทรียภาพแห่งชีวิต

2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
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6. การฝึกปฏิบัติ
1 2 3 4 5 6

ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยกิต
1

12

GE2192

13

GE2292

14

GE2242

15
16
17

GE2202
GE2212
GE2162

18
19
20

GE2142
GE2152
CS1001

21

GE2122

วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ไทย
การคิดเชิงระบบกับการ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน
การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม
กฎหมายกับสังคม
ภาวะผู้นําและการจัดการ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา
อาเซียนศึกษา
ผู้ประกอบการยุคใหม่
การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปใน
ชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2(2/2-0-0)

2

3

4



5

2.ความรู้
6

1





2

3

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3.ทางปัญญา
1

2

3

4

5

6

7

8

1



2

3

4

5

6













5.การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5


2(2/2-0-0)


2(2/2-0-0)

















































2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

































2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)





















2(2/2-0-0)
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6. การฝึกปฏิบัติ
1 2 3 4 5 6

ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1 AN2292 กายวิภาคศาสตร์สําหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 BH2382 หลักชีวเคมี
3 BI1012 ชีววิทยา
4 BI1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
5 CH1403 หลักเคมีพื้นฐาน
6 CH1411 ปฏิบัติการหลักเคมี
พื้นฐาน
7 CH1272 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
8 CH1281 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์
เคมีพื้นฐาน
9 EG5113 การฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
10 EG5123 การอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
11 MI2463 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาพื้นฐาน
12 PH2132 ฟิสิกส์เบื้องต้นทาง
กายภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยกิต

2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
2(2/2-0-0)

1

2





3

4

5

2.ความรู้
6

1









2

3

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3.ทางปัญญา
1

2





3

4

5

6

7



8

1

2

3

4





5

6

5.การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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6. การฝึกปฏิบัติ
1 2 3 4 5 6

ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

13

PH2161

14

PS2002

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
ทางกายภาพ
สรีรวิทยาสําหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชีวสถิติ
คณิตศาสตร์เบื้องต้น

15 ST2003
16 MA1103
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
1 PB4353 การวิจยั ทางสาธารณสุข
และอาชีวอนามัย
2 PB3053 วิทยาการระบาด
3 PB2323 การบริหารงาน
สาธารณสุข
4 PB3133 อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
5 PB3073 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องต้น
6 PB2313 กฎหมายสาธารณสุขและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
7 PB2333 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์

1.คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยกิต

1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

1

2





3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

5









5

6

7

8

1

2



3
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1 2 3 4 5 6







6. การฝึกปฏิบัติ









5

5.การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5






4









4







3







2







1






3







2







1

3.ทางปัญญา






6





3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

4



3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

3

2.ความรู้

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม















ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยกิต
1

8

PB3343

9

PB2303

ปฐมพยาบาลและบําบัด
โรคเบื้องต้น
โรคติดเชื้อ-โรคไร้เชื้อและ
การควบคุม
อนามัยชุมชน

10 PB2223
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 OH3013 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ขั้นพื้นฐาน
2 OH3023 วิศวกรรมสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3 OH3032 กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและ
อันตราย
4 OH3242 ปัจจัยมนุษย์และการย
ศาสตร์
5 OH3301 ปฏิบัติการสรีรวิทยาใน
การทํางาน
6 OH4043 อาชีวเวชศาสตร์
7 OH4062 วิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม
8 OH4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(1/1-2/6-0)

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)

2

3

4

5



2.ความรู้
6

1

2

3

3.ทางปัญญา
1

2

3

4

5




































6

7

8

1

2







4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4



5

6













1 2 3 4 5 6





6. การฝึกปฏิบัติ









3

5.การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5





















  





















2(2/2-0-0)

2(2/2-0-0)











1(0-1/2-0)


3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)























หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560









หน้า

54





































ที่

9

10

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

OH3253

OH3262

11

OH4092

12

OH4113

13

OH4123

14

OH4294

15
16

OH4152
OH4192

17

OH4223

การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
การฝึกปฏิบัติเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่างทางด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
การระบายอากาศใน
โรงงานอุตสาหกรรม
การป้องกันอัคคีภยั และ
การตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน
การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การประเมินและการ
จัดการความเสี่ยง
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน

1.คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยกิต

3

4

5

2.ความรู้
6

1

2

3

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3.ทางปัญญา

1

2

1













































2

3

4

5

6

7

8

1

5

6

5.การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

6. การฝึกปฏิบัติ

2

3

4

1 2 3 4 5 6













 















 









































3(3/3-0-0)

2(0-2/6-0)

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
4(0-0-4/24)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
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ที่

18

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

OH4272

การบริหารงานและการ
จัดการองค์กรด้านความ
ปลอดภัย
19 OH4282 มาตรฐานเกี่ยวกับงานอา
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยกิต
1

2





3

4

5

2.ความรู้
6

1

2

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3.ทางปัญญา

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3





4

5

6

5.การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

6. การฝึกปฏิบัติ
1 2 3 4 5 6

2(2/2-0-0)










2(2/2-0-0)












15

20

7

11

7

4

63

6

4

11

12

5

3

5

1

6

2

4

7

20

6

0

3

8

14

1

6

8

2

2

9

2

1

1

29

26

15

15

4

2

2

4

1

15

26

5

1

4

-

0

1

4

15

35

24

13

5

7

16

7

17

26

3

3

4

1

0

3
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PLO 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได้ตามมาตรฐานและกฎหมาย
Sub PLO
1.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
1.1.1 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
1.1.2 ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์
1.1.3 ปฏิบัติการสรีรวิทยาในการทํางาน
1.1.4 อาชีวเวชศาสตร์
1.1.5 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
1.1.6 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1.1.7 การฝึกปฏิบัติเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1.1.8 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1.9 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
1.1.10 ฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1.11 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
1.1.12 ความปลอดภัยในการทํางาน
1.1.13 มาตรฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.2 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2549
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PLO 2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุข โดย
นําข้อมูลทางสถิติและระบาดวิทยามาใช้วิเคราะห์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
Sub PLO
2.1 ใช้ข้อมูลทางสถิติ ระบาดวิทยา และความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุข มาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2.2 เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งการดูแลทางด้านสาธารณสุข
2.3 ดําเนินการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุข
PLO 3 สื่อสาร ถ่ายทอดและเสนอแนะความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานสู่สังคม อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มี ทักษะและสามารถ
ทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
Sub PLO
3.1 สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 สื่อสาร ถ่ายทอดและเสนอแนะความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานสู่สังคม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.3 ทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ ในบทบาทผู้นําและผู้ตาม
PLO 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ การประมวลผลข้อมูล การนําเสนอ และสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
Sub PLO
4.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น แสวงหาความรู้
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ การประมวลผลข้อมูล และการนําเสนอ
4.4 สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
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PLO 5 เข้าใจและสามารถนํามาตรฐาน กฎหมายมาใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
Sub PLO
5.1 เข้าใจมาตรฐานและกฎหมายในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุข
5.2 นํามาตรฐานและกฎหมายมาใช้เป็นแนวทางในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุข
PLO 6 แสดงออกถึงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความรับผิดชอบต่อตประการแห่ 6นเอง และมีจิตสาธารณะ
Sub PLO
6.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 6 ประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)
6.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
6.4 มีจิตสาธารณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน้า

59

ตารางแสดงความสั มพันธ์ ของผลการเรียนรู้ ของหลักสู ตร (PLO)
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ 2552 .ศ.(TQF) 5 ด้ าน
PLO

PLO 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพได้ตามมาตรฐานและกฎหมาย
PLO 2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสาธารณสุข โดยนําข้อมูลทางสถิติ
และระบาดวิทยามาใช้วิเคราะห์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
PLO 3 สือ่ สาร ถ่ายทอดและเสนอแนะความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานสู่สังคม อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีทักษะและสามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
PLO 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การแสวงหา
ความรู้ การจัดเก็บ การประมวลผลข้อมูล การนําเสนอ และสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ
PLO 5 เข้าใจและสามารถนํามาตรฐาน กฎหมายมาใช้ในงานด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
PLO 6 แสดงออกถึงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม 6
ประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และมีจิตสาธารณะ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
6.ทักษะการปฏิบัตทิ าง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
วิชาชีพ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร (PLO) เมื่อสิ้นปี การศึกษา
ชั้นปี
1
2
3
4

ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี
มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเบื้องต้น
มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุขเบื้องต้น และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
มีความรู้ด้านวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสาธารณสุข สามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษวิชาชีพ
ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสาธารณสุข ในการบริหารจัดการและการวิจัย สามารถอ่าน เขียน
และสื่อสารภาษาอังกฤษวิชาชีพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบของระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จ
2.1.1 มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาของสาขาวิชากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มสุขภาพทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
2.1.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบรายงานโครงงานและอื่นๆที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย
2.1.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและประเมินผลการให้คะแนนการฝึ กปฏิบัติงานจากแหล่ งฝึ กงาน
อาจารย์นิเทศและอาจารย์ประจําวิชาตลอดจนแผนงานโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่นักศึกษาสําเร็จการศึก ษาทางสาขาวิชา ได้ใช้ดําเนินการ
ในรูปแบบการวิจัย ด้วยวิธีการจัดทําเป็นโครงการติดตามบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาทุกปี โดยทําการศึกษาข้อมูล
วิเคราะห์ และนําผลมาทําการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้
สามารถสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเป้าประสงค์หัวข้อในการประเมินมีดังนี้
2.2.1 การศึ ก ษาภาวะ การมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.2.2 การวิจั ย ประเมิน หลั กสู ตร โดยจัดทําการวิจัยเพื่อประเมินหลั กสู ตรตามกรอบระยะเวลาการ
ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ของ สกอ.
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้เกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
หมวด10 การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา ดังนี้
ข้อ 41 ผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคณะวิชาสําหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชาแต่ได้แต้มเฉลี่ย
สะสมต่ํากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ํากว่า 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได้มีความประพฤติดีสมกับศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้นไม่มี
พันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ
1.1.4 ศึกษางานในแหล่งฝึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสหรือมีประสบการณ์ทํางานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่
1.2.1 ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
1.2.2 ให้คําแนะนําและนิเทศการสอนทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโสหรือมี
ประสบการณ์ทํางาน
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอนและความรู้ที่ทันสมัยด้านอาชีวอนา
มั ย และความปลอดภั ย ตลอดจนการวิ จั ย โดยจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าการภายในคณะและส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่นดังนี้
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (Research unit) ของคณะ
1.3.4 ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะและตีพิมพ์ผลงาน
1.3.5 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
1.3.6 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนผู้เรียนและ
ผู้บริหาร
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดหลักสูตร
และรายละเอียดของรายวิชา (Course specification)
2.1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน
2.1.4 สนับ สนุนอาจารย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2.1.5 จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
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2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer evaluation)
2.1.7 สนับสนุนให้มีการวิจัยในรายวิชา
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะเชิงวิชาชีพ
2.2.2 จัดให้อาจารย์ได้ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานและการตรวจสมรรถภาพร่างกาย
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้นําเสนอผลงานวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
2.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะเชิงวิชาชีพ
2.3.2 จัดให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนได้ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานและการตรวจสมรรถภาพร่างกาย
2.3.3 สนับสนุนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนได้มีการฝึกทักษะเชิงวิชาชีพในสถานที่จริง
2.3.4 จัดให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รเพื่ อ กํา กั บ มาตรฐานให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่
ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาด้านต่างๆ ดังนี้
1) จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 มีจํานวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ พัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้ง
แรกปี 2539การปรับปรุงหลั กสูตรให้ทัน สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
ครบรอบระยะเวลา ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาเพื่อดําเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ .ศ .2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ .2558
รวมทั้งรองรั บ โครงสร้ างมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ ที่อยู่ระหว่า ง (ฉบับร่าง )
ดําเนินการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การ
สร้างจุดเด่นของหลักสูตร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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2. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตหลังจากที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี เพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ด มศึ กษา แห่ ง ชาติ ทั้ ง 6 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะวิชาชีพ
โดยผลลัพธ์ของบัณฑิตที่จบการศึกษา มุ่งเน้ นให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม
พร้อมที่จะเป็นผู้นํา และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาชีพที่ได้ศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคนในการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพและอาชีวอนามัยของประเทศในปัจจุบัน
3. นักศึกษา
การดําเนินการของหลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อทําให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อยและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ .ศ .2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ .2558 รวมทั้ง
รองรับโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
1) การรั บ นั กศึกษาเป็น ไปตามวิธีการและขั้นตอนที่คณะสาธารณสุ ขศาสตร์และสิ่ งแวดล้ อมและ
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่มีหน้าที่
กําหนดนโยบายการรับสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก จํานวนรับนักศึกษา ประเภทการรับสมัคร และ
กําหนดการรับสมัครนักศึ กษาใหม่ในแต่ละรอบให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ความ
ต้องการของสาขา และตลาดแรงงานรวมทั้งคํานึงถึงอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา
2) กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อชี้แจงข้อมูลการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
กฎระเบียบการศึกษา รายวิชาเรียนของหลักสู ตร สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและ
หลั ก สู ต รจั ด ให้ กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา การคิ ด เกรดเฉลี่ ย สวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษาและแหล่ ง
ทุนการศึกษา ตลอดจนการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่พบปะเพื่อแนะนําการเรียน และการปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด นอกจากนี้
สาขาวิชามีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะวิชาชีพ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า รวมทั้งมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการ เพื่อศึกษากระบวนการทํางานในสถานประกอบการและ การปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
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3) การควบคุมการดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ซึ่งมีการกํากับควบคุมให้มีจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยมีการประชุมในรูปแบบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยเป็นผู้ดําเนินการเพื่อกําหนดและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจํานวน 2-3
คนต่อชั้นปี เพื่อกระจายความรับผิดชอบให้แก่อาจารย์ทุกคนในสาขาวิชาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีเวลาเพีย งพอในการดู แลนั กศึก ษาที่ ตนรับผิ ดชอบหลั กสู ต รมีก ารแจกคู่ มือ ของการเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่อง การลงทะเบียนเรียน การเรียน
ปัญหาจากการเรียน และการแนะแนวถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
รวมถึง เรื่องการกู้ยืมทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะมี
การติ ดตามผลการเรี ย นของนักศึ กษาในความดูแ ลของตนเองเพื่อ ให้ นั กศึกษาสามารถสํ าเร็ จ
การศึกษาได้ตรงตามเวลา และหลักสูตรมีคู่มือการศึกษาสําหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้ศึกษาระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรและกฎข้อบั งคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นช่องทางให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตาม ระดับผลการเรียนทั้งในรายภาคการศึกษา
และ ตารางสอบ การลงทะเบี ย นเรี ย น ของนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของตนให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภ าพนอกจากนั้น มีการเปิดช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างนักศึกษา กับอาจารย์ใน
สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลายช่องทางผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โซเชียลมีเดีย รวมถึง
เบอร์ โ ทรศัพ ท์ติ ดต่ อ ส่ ว นตั ว เพื่อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อกั บ นัก ศึก ษาที่ มีปั ญหาทางการเรีย นหรื อ
ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆผ่ านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การเข้าพบ
โทรศัพท์ อีเมล์ และการใช้สื่อสังคมต่างๆ มีการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ครอบครัวและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ข้อมูลการให้คําปรึก ษา
แนะแนว การให้ความช่วยเหลือ และข้อมูลกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา ซึ่งมีความเสี่ยงที่จํา
ออกกลางคัน หรือ สําเร็จการศึกษาล่าช้า เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษาเมื่อสิ้นสุด
การศึกษาหลักสูตรมีการประเมินระบบการดูแลและให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี
และนําผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้คําปรึกษาและแนะแนวนักศึกษาในปีต่อไป
4) การคงอยู่ การสํ าเร็ จ การศึก ษา จั ดทํ า ฐานข้ อมู ล โดยสํ า นั กทะเบี ย นและประมวลผล เพื่ อ ให้
หลักสูตรนําข้อมูลจํานวนนักศึกษาประเมินถึงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และอัตราการสําเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
5) ช่องทางการร้องเรียนของนักศึกษาสามารถทําได้หลายช่องทาง ซึ่งจะมีการจัดการข้อร้องเรียนที่
แตกต่างกัน เช่น
- ข้อร้องเรียนจากการประเมินการสอนในรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะรายงาน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขไว้ในผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)
เพื่อนําไปปรับปรุงการสอน
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-

ข้อร้องเรียนที่ผ่านทางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อร้องเรียนทาง Social Media เช่น Facebook Line และ Webpage ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

4. อาจารย์
ระบบการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยคณะกรรมการวิชาการคณะร่วมกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
รับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สอดคล้องกับสภาพ บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน แผนพัฒนาอัตรากําลังของสาขาวิชา ซึ่ง
คณะวิชาได้กําหนดขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ไว้อย่างชัดเจน โดยสาขาวิชามีส่วนร่วมในการกําหนดแผน
อัตรากําลังสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยคํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษารวมทั้งกําหนดคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และประสบการณ์ เพื่อขออนุมัติตําแหน่งจากมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงประกาศผ่าน
web site ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ที่สนใจกรอกใบสมัครบน web site ของมหาวิทยาลัย และส่งเอกสารให้กอง
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตรวจอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ เบื้องต้น สําหรับผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดและผ่ านการสั มภาษณ์ จะเข้ารับการสอบสั มภาษณ์ สอบสอน โดยคณะกรรมการร่ว ม
ระหว่างคณะและกองทรัพยากรบุคคลซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามมติของคณะกรรมการจะได้รับการชี้แจงภาระงาน
ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
จะได้รับปฐมนิเทศเกี่ยวกับภาระงานทั้งหมดของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยหัวหน้าสาขาวิชาเป็นหลัก ร่วมกับ
อาจารย์ในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรการพิจารณาและเสนอรายชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตรโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะ และเสนอต่อแผนกหลักสูตร
และมาตรฐาน สํานักพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดย
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนใหม่จะได้รับการชี้แจงภาระหน้าที่จากหัวหน้าสาขาและเรียนรู้การบริหารหลักสูตรผ่าน
กลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนกหลักสูตรจะส่งเอกสารการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป
หลั กสู ตรมีการส่ งเสริ มและการพัฒ นาศักยภาพอาจารย์ เจ้าหน้าที่ภ ายในหลั กหลักสู ตร ได้แก่ /การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ การผลิตผลงานวิชาการ การลาศึกษาต่อ และการเข้ารับการอบรมทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
1) การขอตําแหน่งทางด้านวิชาการ อาจารย์ประจําหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ หัวหน้าสาขาจะนํารายชื่ออาจารย์เข้าพิจารณาที่ ประชุม
บริหารหลักสูตรแล้วส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและส่งต่อไปแผนกหลักสูตร
สํานักพัฒนาวิชาการ ตามลําดับ
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2) การผลิตผลงานวิชาการ อาจารย์ประจําหลักสูตรและสาขาวิชานําเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อ
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและตําราของคณะเพื่อพิจารณา แล้วส่งต่อไปยังสํานักพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจะมีการแจ้งในที่ประชุมคะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) การลาศึ กษาต่อ เมื่อ อาจารย์ ป ระจํ าหลั กสู ต รและสาขาวิ ช าต้ องการลาศึ ก ษาต่ อ สามารถ
ดําเนินการได้ 2 วิธีคือ 1) กรณีเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 2) กรณีที่ไม่เป็นไปตามตามแผนซึ่งทั้ง 2 กรณี จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริห ารหลักสูตรเห็นชอบ จึงดําเนินดําเนินการยื่นแบบขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
ศึกษาต่อ และเมื่อผ่านสอบคัดเลือกผ่านจึงยื่นแบบขอลาศึกษาต่อ เสนอผ่านหัวหน้าสาขา และ
คณบดี เพื่อส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยตามลําดับ โดยในระหว่างการลาศึกษาต่ออาจารย์ต้อง
รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบ
4) การส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาความรู้ทางวิชาการวิชาชีพ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ได้เข้ารับการอบรมทางวิชาการวิชาชีพ ศักยภาพด้านเทคนิคการสอน สร้างเสริมจิตวิญญาณ
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู รวมถึงการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงแผนการพั ฒนา
อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.
2558 รวมทั้งรองรับโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับร่างที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ) โดยเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติมีความเป็นสากลเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก ซึ่งหลักสูตรมุ่งเน้นให้บัณฑิต
ของสาขาวิชา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเป็นผู้นํา และมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพที่ได้ศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคนในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของประเทศ
ในปัจจุบัน
หลั กสู ตรโดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลั กสู ตร เพื่อทําหน้าที่ในการออกแบบหลั กสูตร การ
กําหนดรายวิชาในหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ การออกแบบหลักสูตรจะมีสาระทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกันระหว่างวิชา และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้ผลกา ร
เรียนรู้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน โดยการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากําหนดอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ การพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาของรายวิชา ประสบการณ์การสอน ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ รวมทั้งพิจารณา
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ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้เหมาะสม หากมีความจําเป็นที่ต้องเชิญอาจารย์พิเศษ
จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาให้ตรงกับสายวิชาชีพ ประสบการณ์การสอนและการทํางาน ความเชี่ยวชาญพิเศษที่
เกี่ยวกับรายวิชานั้น ๆการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาใหม่ที่จัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะพิจารณาจัดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของรายวิชาประกอบกับความรับผิดชอบรายวิชาที่มี อยู่
เดิม ส่วนรายวิชาฝึกปฏิบัติจะเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการ
กระบวนการเรียนการสอนเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และ
ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยผลการเรียนรู้ของนั กศึกษาต้องเป็นไปตามแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดใน
รายละเอียดหลักสูตร โดยการกํากับมาตรฐานการ (จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาให้มีความทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน
และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย การเรียนรู้จากผู้ทรง คุ ณวุฒิภายนอกหรือ
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ให้กับ นักศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิ ทธิภ าพ มีการประเมินการสอนของ
อาจารย์ในทุกรายวิชาตามสภาพจริง โดยแยกการประเมินเป็นแต่ละกลุ่ม การบูรณาการการบริการวิชาการทางสังคม
และการวิจัยกับการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง6 ด้าน ผ่านคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการกําหนดหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย
และกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม เพื่อติดตามควบคุมและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ด้าน โดยอาจารย์ผู้สอนวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนแล้วระบุไว้ใน มคอ.3 ซึ่งเป็นไปตาม มคอ.2 และครอบคลุมถึงการประเมินผล จากนั้นกําหนดให้นําเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาฯก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาการพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดย มุ่งสู่การปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย และเน้นวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาให้สอด
สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน เน้นการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การ
ประเมิน ตามสภาพจริ ง โดยใช้ เครื่ องมือที่ห ลากหลายในทุก รายวิช า การตรวจสอบประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนนําผลการประเมินการเรียนรู้ (เกรด) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาฯคณะกรรมการฯพิจารณาผลการดําเนินงานในระหว่างการเรียนการสอน
และสิ้นสุดการเรียนการสอนผ่านแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ผู้สอน
นําเสนอผลการประเมินการสอนจากผู้เรียนและผลการเรียน (เกรด) โดยจัดทําเป็น มคอ.5 และ มคอ.6 นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาฯ และแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่ประชุมทําหน้าที่พิจารณาปัจจัยที่มี
ผลทําให้ระดับคะแนนของนักศึกษาผิดปกติ (สูง-ต่ํากว่าปกติ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาถัดไป
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน้า

69

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ตรฯ มีการจั ดหาและจั ดสรรสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่ วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีดังนี้
1) การจัดสรรห้องเรียน อาจารย์ระจําหลักสูตรมีการเข้าร่วมประชุมร่วมกับสํานักทะเบียน และประมวลผล
เพื่อกํ าหนดตารางเรี ย น ตารางสอบ และห้ องเรียน ประชุม เพื่ อ ให้ ข้ อมูล จํานวนนัก ศึกษาในแต่ล ะชั้นปี ร่ว ม
กําหนดเวลาเรียน-สอบ และแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้แก่สํานักทะเบียนและประมวลผล ในการ
จัดห้องเรียนให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ เรียนการสอนของหลักสูตร
2) การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีการจัดประชุมผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
พิจารณา มคอ.5 ซึ่งข้อเสนอแนะด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา ได้ถูกบันทึกลงในรายงาน
การประชุม และมีการให้ข้อมูลปัญหาที่พบจากการใช้ห้องเรียนของอาจารย์ระหว่ างภาคการศึกษาที่ผ่านมา ให้แก่
เจ้าหน้าที่กองอาคารและสถานที่ เพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของห้องเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ในการจัดการการเรียนการสอน
3) การจัดหา หนังสือ วารสาร งานวิจัย และเอกสารข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่
หลักสูตรเปิดสอนดําเนิน การผ่ านกลไกของ คณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของคณะ ซึ่งหลั กสู ตรมี
ตัว แทนเข้าร่ ว มเป็น คณะกรรมการประจํ าทุกปี ซึ่งได้ประสานงานกับคณาจารย์ในหลั กสู ตร ในการจัดหาและ
คัดเลือกหนังสือ/วารสาร ที่สนับสนุนการเรียน การสอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
4) การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรมีการเตรียมความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการฯผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมและดูแลห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้ร่วมสอนในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการสาขา ในส่วนการ
ให้บริการของห้องปฏิบัติการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดบริการตามเวลาปฏิบัติงานปกติ และอํานวยความสะดวกต่อ
อาจารย์ และนักศึกษานอกเวลา เช่น ในช่วงของการฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนักศึกษา หากต้องการใช้ห้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลา สามารถแจ้งและกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้ห้องปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการได้
5) การจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานหลั กสูตร มีการสํารวจความต้องการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์จากอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ในหลักสูตรผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ หลักสูตร
ได้จัดทําฐานข้อมูลอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสะท้อนถึงความ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นข้อมูลสําหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ในการวางแผนจัดซื้อ/ดูแลรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯมีการ
พิจารณาความจําเป็นและเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิด
ภาคการศึกษา เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาแจ้งความจํานงความต้องการทรัพยากรในการเรียนการสอน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ มานําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ที่เพียงพอ มีความคุ้มค่าของการใช้งาน และเหมาะสมต่อการเรียนการสอน และนําเสนอในรูปแบบของแบบคําขอ
งบประมาณประจําปี นอกจากนั้น หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนเป็นสองกลุ่ม เพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติในการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง ในด้านความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง เครื่อง
ฉายภาพนิ่ง และวัสดุย่อยต่างๆ หลักสูตรฯได้ทําการประเมินความต้องการจากผู้สอนและผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อจัดหาให้เพียงพอต่อจํานวนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และส่งแบบคําขอให้
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังกองพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนสนับสนุนกลางของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของการจัดสรรห้องเรียนเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ได้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมจัด
ตารางเรียน ตารางสอบกับทางสํานักทะเบียนและประมวลผล และมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ และเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
6.1 อาคารสถานที่ อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในที่ตั้งเดิม
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
อาคารเรี ยนรวม เป็น อาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่รวม 17,000 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของคณะวิชาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบด้วย
1. ห้องเรียนรวม
จํานวน 89 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน 5
ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการภาษา
จํานวน 4
ห้อง
อาคารอานวยการ เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่รวม 10,735 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยงานบริหารของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย มี
ห้องเรียนขนาด 30-60 ที่นั่ง จํานวน 11 ห้อง
อาคารหอประชุม เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกคณะวิชา เพื่อ จัดกิจกรรมทางการศึกษา ใช้เป็นห้องเรียนรวม
และงานบริการอื่นๆ ห้องทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบด้ว ยห้องโถงประมาณ
1,100 ที่นั่ง และห้องบรรยายรวม ขนาด 200 ที่นั่ง
อาคารโภชนาการ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ 4,368 ตารางเมตร ชั้นล่างจัดเป็นห้องอาหารสําหรับนักศึกษา ผู้บริหาร
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ชั้น 2 เป็นห้องบรรยายขนาดที่นั่ง 100-150 ที่นั่ง จํานวน 6 ห้อง
6.2 สิ่งอานวยความสะดวกมหาวิทยาลัยจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับอาจารย์และนัก ศึกษา
ได้แก่ ห้องสมุด หอพัก สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิมเนเซี่ยม ห้องพยาบาล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ห้องออกกําลังกาย
สวนสุขภาพ ธนาคาร ร้านค้า และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ ทําให้อาจารย์และนักศึกษา ได้รับ
ความสะดวกด้านต่างๆ ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นด้านสันทนาการ ด้านสุขอนามัย การรักษาพยาบาล และด้าน
การเงิน
6.3 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Learning Resource Center: SLRC) อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถค้นคว้า ยืม คืน สํารอง
หนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศมีไว้ให้บริการได้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายในศูนย์บรรณสารสนเทศตลอดจนเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
สามารถทําได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
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ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (SLRC) เป็นงานที่เอื้ออํานวยให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้แสวงหาและเข้าถึงความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทั่วไปด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสืบค้นในรูปแบบของเสียง ภาพ และเทคโนโลยีสื่อประสม
ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
ภายนอก
หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ที่ห้องสมุดจัดไว้สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยโดยเฉพาะ รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,876 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย
- หนังสือภาษาไทย
1,224 ชื่อเรื่อง
- หนังสือภาษาต่างประเทศ
461 ชื่อเรื่อง
- วารสารภาษาไทย
19
ชื่อเรื่อง
- วารสารภาษาต่างประเทศ
4
ชื่อเรื่อง
- สื่อการเรียนรู้
168 รายการ
นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารสนเทศยังให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้น
ข้อมูลภายนอก ทรั พยากรต่างๆ สํ าหรับการเรียนการสอนได้มีการพิจารณาจัดหาเพิ่มเติมอย่างสม่ําเสมอ โดย
อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อ สื่อ ตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตามความต้องการและความจําเป็นต่อการใช้ เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปีให้กับคณะ เพื่อการจัดซื้อตํารา
และสื่อต่างๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่น การยืมระหว่างสถาบั น
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชน และการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายยูนิเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.)
การปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิน ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาและอาจารย์ ต่อ สิ่ ง สนับ สนุ นการเรีย นรู้
หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการติดตามผลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ในปีถัดไป โดยทําการประเมิน ผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ตามแบบการประเมินการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ผู้ร่วมสอน และนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นได้นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะด้านสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แจ้งต่อหน่ว ยงานสนับสนุ นส่ ว นกลาง เพื่ อดําเนิน การซ่อมแซมหรื อ
ปรับเปลี่ยนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ และการเรียนการสอนรวมอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อย 2 ปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนการรับรองดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีร ายละเอี ย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที ่ส อดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
แห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับคําแนะนําด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
บทบาทหน้าที่ความเป็นอาจารย์
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5
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ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

7
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8

9

10

เกณฑ์การประเมิน

: หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะจั ดให้ มีการประเมิน รายวิช าประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ล ะรายวิช าโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 : TQF
1.2 การประเมินทักษะอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาและส่งตรงต่อคณบดีหัวหน้าสาขาวิชา
โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2.2 ผู้ เ รี ย นประเมิ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คนเมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาและส่ ง ตรงต่ อ คณบดี
หัวหน้าสาขาวิชาโดยใช้แบบประเมินที่คณะกําหนด
1.2.3 ผลการประเมิ น (feedback) ส่ ง ตรงต่ อ อาจารย์ /อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเพื่ อ
ปรับปรุงต่อไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมิ น ที่ เ ป็ น ความต้ อ งการในการปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะการสอนและการวาง
แผนการพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งและ /หรื อ ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสอนให้ เ หมาะสมกั บ รายวิ ช าและ
สถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรประกอบด้วยตัวแทนทุกลุ่มวิชาด้านสุขภาพด้าน
ความปลอดภัยและด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2.1.2 คณะกรรมการฯวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมผู้ใช้หลักสูตร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2.1.3 ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้เรียนผู้สําเร็จการศึกษาผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถาม
2.3.2 ติดตามกับ ผู้ใช้อื่นๆเช่นบุ คลากรในแหล่งฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปี 3 และ ปี 4 ทั้งใน
โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยศูนย์ความปลอดภัยเป็นต้น
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด7ข้อ7โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็น
ที่จําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
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