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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หนา
1
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12
50
67
68
69
73
74
77
83
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25490221105285
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อยอ (ไทย)
: วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Occupational Health and Safety)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 149 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักเรียนไทยและตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั กสูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอาชี วอนามัยและความปลอดภั ยหลักสูต รปรับ ปรุง พ.ศ.
2560 ปรั บ ปรุ งจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสุ ข ศาสตร อุ ต สาหกรรมและความ
ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.4 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ ตามที่กฏหมาย
กําหนด เชน โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ โรงพยาบาล โรงไฟฟา โรงแรม หางสรรพสินคา เปนตน
8.2 นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข และนั ก วิ ช าการทางด านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ตาม
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เชน องคการเภสัชกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หนวยบรรเทาสาธารณภัย และการบินไทย เปนตน
8.3 ผูตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน
8.4 การประกอบอาชีพอิสระ เชน พนักงานขายเครื่องมือทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย เปนผูประสานงานและใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

มคอ.2 ปริญญาตรี

-39.
ลําดับ

ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - สกุล

1

นางสาวโสมศิริ เดชารัตน

2

นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ

3

นางสาวสุภาพร เมฆสวี

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

อาจารย

4

นายสุธีร อินทรรักษา

อาจารย

5

นางสาวสุปานดี มณีโลกย

อาจารย

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

สาขาวิชา
อายุรศาสตรเขตรอน
อนามัยสิ่งแวดลอม
สาธารณสุขศาสตร
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร

วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ปร.ด.
ระบาดวิทยา
วท.ม.
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
วท.บ.
สาธารณสุขศาสตร
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วศ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ
ส.บ.
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ค.อ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ
Ph.D
วศ.ม.
ส.บ.
วศ.บ.

สถาบัน

ป

ม.มหิดล
ม.สงขลานครินทร
ม.มหิดล
ม.มหิดล

2553
2545
2542
2553

ม.ทักษิณ

2548

ม.สงขลานครินทร
ม.มหิดล

2554
2549

ม.ทักษิณ

2545

ม.สงขลานครินทร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.เทคโนโลยี ร าชมงคล
ศรีวิชัย
Chemical Engineering and Newcastle University
Advanced Materials
United Kingdom
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ม.เกษตรศาสตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ม.สงขลานครินทร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง การฝ ก ปฏิ บั ติ ในชุ ม ชน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ และเครือขายภาครัฐและเอกชน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในชวงทศวรรษที่ผานมา (ป พ.ศ. 2549 - 2559) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาของไทย
มีการขยายตัวในอัตราที่สูงมาก เนื่องจากโอกาสในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและการเมืองซึ่ง
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของภูมิทัศนโลกในหลากหลายมิติสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยซึ่งอยูในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสงออก”คาดการณวาเศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
3.3 – 4.3 โดยภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.0 การ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 และกําลังแรงงานจะลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2, 0.7 และ 1.0 ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, 13 และ 14 ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

2548
2551
2542
2560
2547
2550
2545
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เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ไทยตลอดจนการปรับ เปลี่ย นกฎระเบี ย บกติ กาด านการคาการลงทุน ที่มุงเน น ให ความสํ าคัญ กับ เรื่องความ
โปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จะทํา
ใหป ระเทศไทยมีโอกาสที่สํ าคัญๆ หลายประการตอการยกระดับ ศักยภาพการขยายตั วของเศรษฐกิจไดแก
1) การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ 2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนา
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ
พัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ
3) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ให เป น ศูน ยกลางทางด านการบริการและการผลิต ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ ภู มิภ าคและใน
ภู มิภ าคในระยะตอไป อย างไรก็ต ามการใชเทคโนโลยี ในภาคอุต สาหกรรมและบริการของประเทศไทยใน
ป จ จุ บั น ยั ง อยู ใ นกลุ ม ประเทศที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ใ นระดั บ กลาง ๆ ซึ่ ง ส ว นใหญ ไ ม ส ามารถพั ฒ นาได เ อง
ภายในประเทศตองนําเขามาจากตางประเทศ ดังนั้นในภาพรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขน
ในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเปนที่มาของความเสี่ยงในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนและอาจจะกลายเปน จุดออนที่สงผลกระทบตอการคาเสรีกับ ประเทศที่พัฒ นาแล ว
เนื่องจากจะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขออางในการกีดกันทางการคามากขึ้น
เชน ตอบโตการอุดหนุนการหามนําเขาโดยอัตโนมัติโดยใชเหตุผลทางสุขอนามัย ความปลอดภัย มาตรฐาน
สินคาหรือสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งผูประกอบการภายในประเทศตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและ
รูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับสุขอนามัย ความปลอดภัยตลอดจนพัฒนา
สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคมชุมชนมากขึ้น
จากสถานการณดังกลาวจึงทําใหเกิดการจัดมาตรฐานระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการตาง ๆ ที่มีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อใหสามารถ
แขงขันทางการคาในระดับโลก ซึ่งมุงรับรองผลผลิตจากอุตสาหกรรมที่มีการจัดระบบและกระบวนการผลิตที่ได
มาตรฐานตามระบบคุณภาพสากล ในสวนภูมิภาคอาเซียนไดมีการจัดตั้งเครือขายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ASEAN-OSHNET) ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวาง
หนวยงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งในดานของการศึกษา คนควา วิจัย
อบรมและการแลกเปลี่ ยนขอมูล ขาวสารระหว างกัน เพื่อพั ฒ นางานด านความปลอดภั ย อาชี วอนามัย ของ
ประเทศสมาชิก นับเปนความกาวหนาของความรวมมือที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ภูมิภ าคนี้ ใหไดระดับมาตรฐานสากลและยังเป นการสรางภาพลักษณ ที่ดีของประเทศในเวทีการแขงขันของ
ประชาคมโลกที่นับวันจะสูงขึ้นดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ในช วง 10 ป ที่ผ านมา ประเทศไทยไดให ความสํ าคัญ กับ งานด านอาชีว อนามัย เพิ่มมากขึ้น เพื่ อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญไทยมาตรา 44 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนสภาวะการทํางาน” งาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงเขามามีบทบาทสําคัญและมีความจําเปนตอการดูแลสุขภาพของแรงงาน
หรือผูประกอบอาชีพ โดยในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนและดําเนินการดานความปลอดภัยใน
หลาย ๆ เรื่อง เชน การมีนโยบายแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่กําหนดให
แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เปนระเบียบวาระแหงชาติ เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความรวมมือในการ
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ดําเนินการดานความปลอดภัยในการทํางาน การออกประกาศกฎกระทรวงแรงงาน “เรื่อง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ .ศ. 2549” ซึ่ง
กําหนดใหนายจางในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปแตงตั้งลูกจางเปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจําสถานประกอบกิจการอยางนอยหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดาน
ความปลอดภัยซึ่งตองเปนผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา เทานั้น
การมีแผนแมบทดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ (พ.ศ. 2554–
2559) การมีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 หมวด
2 การบริห าร การจัด การ และการดํ าเนิ น การดานความปลอดภั ย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล อมในการ
ทํางาน โดยกําหนดใหนายจางจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หนวยงานหรือคณะ
บุคคลเพื่อดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และไดมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อเปนกลไกใน
การขับเคลื่อนงานอีก 2 หนวยงาน คือ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
และสถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) รัฐบาล
ปจจุบันภายใตการนําของ นายกพลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีนโยบายตองการใหประเทศมีความ“มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน” โดยไดมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีการกําหนดวิสัยทัศน ไทยแลนด
4.0 และการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการนําประเด็นดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับงานทุกประเภทมาเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเขาสูงาน และการจางงานของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่จะสงคนเขามาทํางานในประเทศไทย รัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่งตอการเสริมสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยเพื่อสรางใหประเทศไทยเปนบานเมืองที่มีความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งมี
การบูรณาการ 4 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในการดําเนินการโครงการ Safety Thailand เพื่อลดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และ
ทรัพยสิน โดยไดกําหนดเปาหมายใหครอบคลุมคนทํางานทุกภาคสวนของประเทศ ทั้งนี้กําหนดใหกระทรวง
แรงงานมี ห น าที่ รับ ผิ ด ชอบฝ กอบรมพั ฒ นาแรงงานให เป น แรงงานที่ มีฝ มื อดี และคุมครองสวั ส ดิ ภ าพความ
ปลอดภั ย ในการทํางานและการสูญ เสียที่มีส าเหตุ มาจากการประมาท การไมปฏิ บั ติต ามกฎระเบี ยบ มีการ
ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ของประเทศไทยให เป น มาตรฐานนานาชาติ โดยได มี ก ารให สั ต ยาบั น
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และในป พ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงาน
ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมโดย
ตั้งเป าหมายสูงสุ ดคือ ปลอดภั ย ในการทํางานรอยละ 100 โดยจะมีการดํ าเนิ น งานดานความปลอดภั ยและ
อาชีวอนามัยใหมีมาตรฐานและเปนไปตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 187 โดยจะมีการ
ผลักดันระเบียบวาระแหงชาติ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี และระยะที่สอง (พ.ศ. 2560–2569) จะ
มีการผลักดันแผนแมบทดานความปลอดภัยฯ แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพื่อใหเกิดการบูรณา
การงานในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและเกิดความตอเนื่องในทางปฏิบัติ นอกจากนั้นจะมีการสรางการรับรูและ
จิตสํานึกอยางตอเนื่องของนายจาง ลูกจาง โดยการสรางองคความรูและกระบวนการเพื่อใหเกิดการปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหเปนนิสัยจนกอเกิดเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น มีการใชมาตรการเชิงรุก
เพื่อการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน โดยประสานความรวมมือกับสถานประกอบกิจการและ
องคกรที่เกี่ยวของภายใตกลไกประชารัฐ เพื่อใหมีแผนงานการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามสอดคลองกับ
หลักปฏิบัติตามกฎหมายอยางมีความถูกตองและเหมาะสม และจะเนนการบังคับใชกฎหมายความปลอดภัยอา
ชีวอนามัยอยางเครงครัด โดยมีการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุและโรคจาก
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การทํางาน และตรวจเชิงรุกตามปฏิทินความเสี่ยงกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุ พรอมทั้งเพิ่มความรวมมือดานความ
ปลอดภั ยและอาชี วอนามัยระหวางหน วยงานเครือขายภายในประเทศ ระดั บ ภู มิภ าค และระดั บ สากล ซึ่ง
กระทรวงแรงงานไดมีการประสานความรวมมือกับอาเซียน ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลี และประเทศจีน
โดยประเทศไทยไดรับเกียรติมอบหมายเปนศูนยกลางขอมูลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอาเซียน
สําหรับสถานการณการขยายตัวของผูประกอบการในประเทศไทย พบวา ตั้งแตปพ.ศ. 2554 -2558
มีจํานวนนายจางและลูกจางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยปพ.ศ. 2554 มีจํานวนนายจาง 338,270 ราย จํานวน
ลูกจาง 8,222,960 ราย และในปพ.ศ. 2558 จํานวนนายจางเพิ่มขึ้นเปน 357,902 ราย จํานวนลูกจางเพิ่มขึ้น
เปน 9,336,317 โดยมีนายจางเพิ่มขึ้นและลูกจางเพิ่มขึ้น 1.06 และ 1.34 เทาตามลําดับ รายสถานการณการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานป พ.ศ. 2554 – 2558 พบวามีจํานวนลูกจางประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานลดลงอยางตอเนื่องโดยปพ.ศ. 2554 มีลูกจางประสบอันตราย 129,632 ราย
และลดลงเปน 95,674 รายในป พ.ศ. 2558 และเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย พบวา
สวนใหญเปนกรณีหยุดงานไมเกิน 3 วันรอยละ 69.64 ตอป รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน รอยละ
28.18 ตอป กรณีสูญเสียอวัยวะบางสวนรอยละ 1.63 ตอป กรณีตายรอยละ 0.55 ตอป และกรณีทุพพลภาพ
รอยละ 0.01 ตามลําดับ อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานตอลูกจาง 1,000 ราย พบวาในชวงปพ.ศ.
2554 – 2558 มีแนวโนมลดลงคือกรณีนับจํานวนการประสบอันตรายทุกความรุนแรงลดลงเฉลี่ยรอยละ 10.00
ตอป โดยปพ.ศ. 2554 อัตราการประสบอันตรายเทากับ 15.76 รายตอพันรายและ ลดลงอยูที่รอยละ 10.25
รายตอพันรายในป พ.ศ. 2558 กรณีรายแรงลดลงเฉลี่ยรอยละ 8.71 ตอป โดยป 2554 พบอัตราการประสบ
อันตรายเทากับ 4.61 รายตอพันรายและลดลงอยูที่อัตรา 3.19 รายตอพันรายในป พ.ศ. 2558 และจากผลการ
พัฒนางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาว ถึงแมจะมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นในหลายดาน เชน สถิติการประสบอันตรายในภาพรวมมีแนวโนมลดลง การมีภาคีและบุคลากรดานความ
ปลอดภั ย เพิ่ ม มากขึ้น การมี น โยบายด านความปลอดภั ย และการบั งคั บ ใช ก ฎหมายด านความปลอดภั ย ที่
เครงครัดขึ้น แตปญหาการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บรวมทั้งสภาพความไมปลอดภัยในการทํางานยังคงเกิด
ตอเนื่องและยังมีมูลคาความสูญเสียจํานวนมากทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน และยังไมสามารถเปนที่ยอมรับไดใน
ระดับสากล จึงจําเปนตองผลักดันระเบียบวาระแหงชาติ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีระยะที่สอง
(พ.ศ. 2560–2569) และแผนแมบทดานความปลอดภัยฯ แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) ตอไป
จากสถานการณ ดั งกล า ว คณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการกี ฬ า ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการ
ดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายการมีสุขอนามัยดีและมีความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานในภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไทย จึงไดมีการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อปองกันและแกไขปญหาสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเนื่องตลอดจนกลุม
รับงานไปทําที่บาน แรงงานนอกระบบ เกษตรกรรม ภาคการใหบริการเปนตน อีกทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามขอกําหนด เพื่อใหมีความทันสมัยและตอบสนองความตองการตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสภาพสังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยที่ยังคงมีการเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องและสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตพลเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีการขยายตั วในภาคอุตสาหกรรมทําให มีการใชเทคโนโลยีและแรงงานเขมขน สงผลให เกิดภั ย
คุกคามต อสุขภาพของผูปฏิ บั ติงานในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้ น การพัฒ นาหลั กสูต รด านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย ในสถาบั น การศึกษาจึงเป น พัน ธกิจที่ สําคัญ ที่ตองมุงเน น ในการผลิต บั ณ ฑิต ให เป น ผู ที่รอบรู
มีทักษะและมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมุงเนนการตระหนัก
การประเมินอันตรายและการควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยคุกคามตอสุขภาพตาง ๆ ทั้งดาน
กายภาพ เคมี ชีวภาพและการยศาสตร สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมโดยการบริหารดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ในสถานประกอบการหรื อหน ว ยงานราชการ เพื่ อ พั ฒ นาองค กรเขาสู ม าตรฐานสากล
ตลอดจนมี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มโดยการจั ด การมลพิ ษ ทางด า น
สิ่งแวดลอมเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ อันจะเปนตัวชวย
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตอไป
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬ า ได เป ด สอนหลั กสู ตรอาชี วอนามัย และความปลอดภั ยโดย
มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรอบรู สูงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพื่อปองกันและแกไขปญหาสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในภาคสวนตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่ องของเศรษฐกิจไทย เปนการผลิ ต
บัณฑิตที่ตอบสนองกับความตองการของประเทศและการกาวสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ภายใต
ความพยายามในการผลักดันวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหสามารถเขาสูมาตรฐานสากล ซึ่ง
สอดคลองกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ทักษิณ ในดานการจัด การศึกษาเพื่อผลิตบั ณ ฑิตและพัฒ นากําลั งคน
คุณภาพรองรับความตองการของพื้นที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หนวยกิต
1.1 กลุมการใชภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
1.2 กลุมบูรณาการ
จํานวน 9 หนวยกิต
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก
จํานวน 3 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
13.1.2 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จํานวน 35 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
จํานวน 26 หนวยกิต
2. กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
จํานวน 9 หนวยกิต
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13.1.3 วิชาชีพสาธารณสุข
จํานวน 12 หนวยกิต
-รายวิชาวิชาชีพสาธารณสุข
จํานวน 12 หนวยกิต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหอาจารยประจําที่สังกัดคณะที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปน
ผูสอน โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานวิชาการเปนผูกํากับดูแล และฝายวิชาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร
ตามแผนการเรียน
14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน
- บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานแปร
รูปไกพัทลุง
- ศูนยความปลอดภัยในการทํางานภาคใตฯ
- ชมรมความปลอดภัยในการทํางานภาคใตตอนลาง
- ชมรมความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสงขลา
- บริษัท ซิกตี้ไนท (2005) ประเทศไทย จํากัด
- บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอรวิส จํากัด
- บริษัท เซาเทอรน เซฟตี้ จํากัด
- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
- บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา จํากัด
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด มหาชน
- บริษัท เอ็น พี มา รีน จํากัด
- วิ ท ยาลั ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย วิ ท ยาเขต
สงขลา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
- เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี
- บริษัท วนชัยพาเนล อินดัสทรีย จํากัด
- บริษัท แปลนครีเอชั่นส จํากัด
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด มหาชน
- บริษัท เอ็น พี มา รีน จํากัด
- บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน)
- บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ จํากัด
- สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด
- พื้นที่ตําบลเกาะเตา อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมออกบูธนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัย
2.การเขาฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิต
1. ฝกปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง
การทํางานในสถานที่อับอากาศ
2. กิ จ กรรมออกบู ธ นิ ท รรศการสั ป ดาห ค วาม
ปลอดภัยในการทํางานภาคใต
การฝกประสบการณวิชาชีพเสริมหลักสูตรชั้นปที่
3. และในหลักสูตรของนิสิตชั้นปที่ 4

1. การเขารวมฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตน
2.ฝกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องตน
1. ศึ ก ษาดู ง านทางด า นอาชี ว อนามั ย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
2. ฝกปฏิบัติตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. ฝกปฏิบัติตรวจสอบความปลอดภัย

โครงการบริการวิชาการทางดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัย มุงสูการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเขาสูระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยในชวงทศวรรษที่ผานมา ทําให
เกิดปญหาทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเชน การเกิดอุบัติเหตุและภัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นตามปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สั งคมและวั ฒ นธรรม เช น การเปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร การใช ส ารเคมี ช นิ ด ใหม ๆ
การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในกระบวนการผลิต นาโนเทคโนโลยี การเขามาทํางานของกลุมแรงงานตางดาว เปนตน
สงผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งการปองกันการเกิดปญหาทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในผูปฏิบัติงานดังกลาวตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทําหนาที่
ในการดูแลสุขภาพของผูประกอบอาชีพเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทํางาน อยางไรก็ตามบุคลากรที่จะมา
ปฏิบัติงานดังกลาวยังคงขาดแคลนอีกเปนจํานวนมาก โดยคาดประมาณจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเทามีประมาณปละ 1,500 คน แตมีความตองการจากตลาดแรงงาน
ประมาณป ล ะ 4,000 คน และกําลั งมี ก ารปรั บ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ ขยายความครอบคลุ ม ในการบั งคั บ ให มี
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ในสถานประกอบการประเภทหางสรรพสินคา โรงแรมและ
อื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกดวย การผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงเปนการตอบสนองความตองการ
ในการแกไขปญหาและรองรับความตองการของประเทศตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาหลักสูตรจึงมี
ความจําเปนตองมุงเนนใหเกิดการผลิตบุคลากรทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองรวมทั้งมีความพรอมสําหรับการเรียนรูเพิ่มเติมในสิ่งใหม ๆ อยู
เสมอเพื่อใหทัน กับ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยตองปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณไดเริ่ม
เปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2546 ภายใตชื่อเดิมคือ “สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย” โดยหลักสูตร
มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีปญญา จริยธรรม และมีความรอบรู สูงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพรอมทั้งสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยการประยุกตองคความรู
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใชในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เชน การบริหารจัดการดาน
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย การตระหนั ก ประเมิ น และควบคุ ม อั น ตรายในสถานประกอบการจาก
ปจจัยคุกคามทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและการยศาสตร โดยการประยุกตองคความรูจากผลการศึกษาวิจัยและ
การใช เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมสํ า หรั บ การป อ งกั น แก ไขป ญ หาดั ง กล า ว อี ก ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในเขตภาคใตที่มีอุตสาหกรรมที่สําคัญตั้งกระจายอยูในหลายจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
จังหวัดสงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช จึงเปนโอกาสดีตอการผลิตบัณฑิตดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพื่อไปปฏิบัตหิ นาที่ในการดูแล สงเสริมสุขภาพ ปองกันการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
ดังกลาว กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเนนการฝกฝนและเสริมสรางทักษะจากการฝกปฏิบัติ
จริงจากแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยการรวมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนใหนิสิตศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติงาน
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ในสถานประกอบการ ตลอดจนเชิญนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากสถาบันตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ประสบการณสูงมาเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและการฝกปฏิบัติใหกับนิสิต
ในชวงระยะเวลา 14 ป ที่มีการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว จํานวน 370 คน
โดยรอยละ 99 ไดประกอบอาชีพในตําแหนงเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทั้งในสถานประกอบการ
ภาครัฐและเอกชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ต อ เนื่ อ งในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพและการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปการศึกษา 2559 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กฎหมาย และ
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยทั้งภายในประเทศและมาตรฐานสากล มุงสูเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณภาพทั้งดานวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม เพื่อไปเปนผูนําการพัฒนาดาน
สุขภาพและความปลอดภัยตอไป
1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทวิชาชีพอยางครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
2. สามารถปฏิบัติงานทางดานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด
3. สามารถดําเนินการศึกษาทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห สังเคราะห อภิปรายผล และการประยุกตใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม
4. สามารถปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพไดอยางมีจรรยาบรรณ รับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม
5. สามารถเปนผูนําทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีความรับผิดชอบ อดทน
และสูงาน
6. สามารถประยุกตองคความรูเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO)
ผลการเรียนรู
(Program Learning Outcome)
PLO

Outcome Statement

ELO1 มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
บทบาทวิชาชีพอยางครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนด
ELO2 สามารถปฏิบัติงานทางดานความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด

Bloom’s
ผลการเรียนรู ผลการเรียนรู
Taxonomy
ทั่วไป
เฉพาะสาขา
C: U, A, E*
(General
(Specific
AFP
LO)
LO)
U




TQF

1.5 /2.1
(Understanding) 2.2/3.1
5.1
App
1.1/1.5
2.2 /2.3
3.3/4.2
5.1/5.2/6.2
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Bloom’s
ผลการเรียนรู ผลการเรียนรู
Taxonomy
ทั่วไป
เฉพาะสาขา
C: U, A, E*
(General
(Specific
PLO
Outcome Statement
AFP
LO)
LO)
E (Creating)
ELO3 สามารถดําเนินการศึกษาทางดาน

อาชี วอนามัย และความปลอดภั ย
ไดอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย
ตลอดจนการวิเคราะห สังเคราะห
อภิ ป รายผล และการประยุ กต ใช
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับงานอาชี
วอนามั ย และความปลอดภั ย ได
อยางเหมาะสม
AF=Affective
ELO4 สามารถปฏิบัติงานตามกรอบ

วิชาชีพไดอยางมีจรรยาบรรณ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

ผลการเรียนรู
(Program Learning Outcome)

ELO5 สามารถเปนผูนําทางดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่มีความรับผิดชอบ อดทน และสู
งาน
ELO6 สามารถประยุกตองคความรูเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน



TQF
1.5/2.3
3.1/3.4
3.5/5.1
6.6

1.5 /2.2
3.4/4.2
4.3/6.3
6.4
P=Psychomotor 1.2/ 4.2
4.3/6.4

1.5/2.3
3.5/5.1
6.1/6.2
*หมายเหตุ U= Remembering/Understanding A=Applying/Analyzing E=Evaluating/Creating
AF=Affective P=Psychomotor
ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา
ปที่
รายละเอียด
1
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา และสังคมศาสตร
2
มีความรูความเขาใจพื้นฐาน และตระหนักทางดานสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3
1) มีความรูความเขาใจทางสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และพื้นฐานทางดาน
วิศวกรรม
2) สามารถวางแผน ตรวจวัด ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห สังเคราะห และดําเนินโครงการควบคุมปจจัย
ทางสาธารณสุขอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และพื้นฐานทางดานวิศวกรรม
3) มีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ ภาวะผูนํา
4) สามารถใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารได
4
สามารถประยุกตองคความรู เทคโนโลยี และวิจัย เพื่อแกปญหาทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม ในสถานประกอบการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ


A=(Analyzing)
E(Creating)
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
1. ด า นการพั ฒ นาระบบ 1. การจัดทําคําสั่งกรรมการผูรับผิดชอบ
และกลไกในการบริ ห าร หลักสูตรฯ หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร
หลักสูตร ไมเกิน 1 เดือน
2 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปสาขาวิชา
3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาในขอกําหนดมาตรฐาน TQF ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ด า นบริ ห ารทรั พ ยากร 1. การสนั บ สนุ น และสร า งป จ จั ย เอื้ อ ต อ การ
การเรียนการสอน
เรียนรูอยางตอเนื่องของนิสิต
2. สรางแหลงเรียนรูในชุมชนตามบริบทและ
สถานการณจริงเพื่อสรางประสบการณและ
ทักษะปฏิบัติ
3. วางแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งทรั พ ยากรการ
เรียนการสอน โดยทั้งสามกลยุทธคาดหมายวา
จะดําเนินการแลวเสร็จกอนเปดรับนิสิต
3. ดานการบริหารอาจารย 1. ติดตาม และพัฒนาตนเองดานวิชาการและวิชาชีพ
2. มอบหมายหนาที่และภาระรับผิดชอบอยาง
เหมาะสม
3. การพัฒนาอาจารยโดยสนับสนุนการศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกและการขอตําแหนงทาง
วิชาการทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา
4. ดานความตอ งการของ 1. การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่
แหลงงาน
พึงประสงคทุก 4 ป
5. การปรับปรุงหลักสูตร 1. ดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานของ TQF
ความกาวหนาทาง
2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
เทคโนโลยีและความ
ตองการของภาครัฐและเอกชน
ตองการของสังคม
3. การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยตอ
การเปลี่ยนแปลง

มคอ.2 ปริญญาตรี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. คําสั่งแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ฯ
2. รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ
และ/หรือหลักสูตร ฯ
3. แผนปฏิบัติงานประจําปประจํา
สาขาวิชา ฯ
4. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ฯ
1. มคอ. 3
2. มคอ. 4
3. หองปฏิบัติการสาขาวิชาฯ
หองเรียน หองสมุด
4. แผนปฏิบัติงานประจําปประจํา
สาขาวิชา ฯ
1. รายงานการประชุมสาขาวิชา ฯ
2. เอกสารการเขารวมพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการและวิชาชีพ
3. แผนการพัฒนาตนเองของอาจารย
ในสาขาวิชา ฯ

1. รายงานผลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
1. ความพึงพอใจของของผูใชบัณฑิต
2. มคอ.2
3. จํานวนรายวิชา มคอ.3
และ มคอ.4
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จ การศึกษาไมต่ํ ากว าชั้ น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย สายวิท ยาศาสตรคณิ ต ศาสตรห รื อ
เทียบเทาที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติดีและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ง)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตที่รับเขาบางสวนมีพื้นฐานวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) ระดับพอใช
2.3.2 นิสิตบางสวนมีปญหาในการปรับตัว ในการอยูรวมกันแบบพหุวัฒนธรรม
2.3.3 นิสิตสวนใหญไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียน
2.3.4 นิสิตบางสวนมีปญหาคาใชจายในการศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร กอนเปดภาคเรียน
2.4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันกับชุมชน การจัดแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ
2.4.3 จัด กิจกรรมการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษเพิ่ม เติ มในรูป แบบต าง ๆ เช น การสอนโดย
อาจารยชาวตางชาติ และการจัดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลนใหกับนิสิต เปนตน
2.4.4 สาขาวิชาใหคําแนะนําในการหาแหลงทุนการศึกษา เชน ทุนเรียนดี ทุนยากจน ทุนไดเปลา
การทํางานนอกเวลา ผูชวยสอน เปนตน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปที่ 2
60
60
60
ชั้นปที่ 3
60
60
ชั้นปที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
60
* หมายเหตุ ขนาดของชั้นเรียนมีนิสิตไมเกินกวา 60 คนตอหอง
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
ปงบประมาณ
รายรับ
2560
2561
2562
2563
1. งบประมาณเงินรายรับ
(1) คาธรรมเนียมการศึกษาตอป
30,000
30,000
30,000
30,000
(2) จํานวนนิสิต (คน)
60
120
180
240
รวมรายรับ (1)X(2)
1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000
2. งบประมาณเงินรายจาย
(1) ตนทุนตอหนวยตอป
18,000
18,000
18,000
18,000
(2) จํานวนนิสิต (คน)
60
120
180
240
รวมรายจาย (1)X(2)
1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000
รวมงบประมาณทั้งหมด
720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000
(รายรับ-รายจาย)
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายภาคเรียนละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
คาใชจายตอหัวตอป 30,000 บาท

2564
60
60
60
60
240
60

2564
30,000
300
9,000,000
18,000
300
5,400,000
3,600,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และไดรับระดับขั้นไมต่ํากวา C หรือไดรับคาระดับขั้นไมต่ํากวา 2.00 และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30 ขอ 31 ขอ
32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ง)
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- 15 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาพื้นฐานสาธารณสุข
กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
กลุมวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

149

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
113
32
23
9
32
43
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30

หนวยกิต

18

หนวยกิต

กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

9

วิชาบังคับ

วิชาเลือก
กลุมวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไมนอยกวา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

หนวยกิต

3

หนวยกิต
3(2-2-5)
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- 16 0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways

3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเปนวิชาเลือกได
กลุมวิชาเลือก

ไมนอยกวา

9

หนวยกิต

วิชาเลือก 9 หนวยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุมภาษาและกลุมบูรณาการ
0000131
0000132
0000133
0000134
0000135
0000136

0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169

เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
Burmese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ
วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
Audio and Visual Art Appreciation
ไฟฟากับชีวิต
Electricity and Life
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
การอานเพื่อชีวิต
Reading for Life
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways
0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
113
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
32
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
23
0202102 คณิตศาสตรเบื้องตน
Basic Mathematics
0204103 เคมีทั่วไป
General Chemistry
0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
0204223 เคมีอินทรียพื้นฐาน
Fundamental Organic Chemistry
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
0204295 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
0207101 หลักชีววิทยา 1
Principles of Biology 1
0207191 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1
0209106 ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
Physics for Life Science

3(2-2-5)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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0209196 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
1(0-3-0)
Physics for Life Science Laboratory
วิชาพื้นฐานสาธารณสุข
9 หนวยกิต
0207251 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 1
0207252 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 2
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 2
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-3-4)
Microbiology and Parasitology for Health Science
วิชาชีพสาธารณสุข
ไมนอยกวา
32 หนวยกิต
0500201 การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
2(1-2-3)
Sustainable Health Development
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health System Management
0501232 การปองกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Control of Diseases
0501411 กฎหมายและจรรยาวิชาชีพสาธารณสุข
3(3-0-6)
Laws and ethics in public health
0502301 ชีวสถิติสําหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Biostatistics for Occupational Health and Safety
0502302 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Occupational Epidemiology
0502303 การวิจัยเบื้องตนสําหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)
Introduction for Occupational Health and Safety Research
0502304 อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
0502211 อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Health
0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Occupational Health and Safety
3(2-2-5)
0502421 การบริการสุขภาพและสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
Health Service and Health Promotion in Workplace
กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
ไมนอยกวา
43 หนวยกิต
0502281 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
3(3-0-6)
Health and Safety at Work
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0502331 การยศาสตรและสรีระวิทยาการทํางาน
3(3-0-6)
Ergonomics and Work Physiology
0502341 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Principles of Safety in Industrial Work
0502342 การปองกันและควบคุมอัคคีภัย
2(1-2-3)
Fire Protection and Control
0502343 การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Risk Assessment and Management for Industrial Work
0502344 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2(2-0-4)
Industrial Processes and Hazards
0502351 หลักวิศวกรรมสําหรับงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Principle Engineering for Occupational Health and Safety
0502361 กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
2(2-0-4)
ระดับชาติและนานาชาติ
National and International Occupational Health and Safety Laws
Regulations
0502362 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
2(2-0-4)
การทํางาน
Occupational Health, Safety and Environmental Laws
0502371 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Principles of Industrial Hygiene
0502372 การเก็บและการวิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Sampling and Analysis in Industrial Hygiene
0502373 การฝกปฏิบัติทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
2(0-6-0)
Field Practice in Industrial Hygiene
0502381 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการดานอาชีวอนามัยและความ
2(2-0-4)
ปลอดภัย
Occupational Health and Safety Business and Entrepreneurship
0502391 การควบคุมคุณภาพสําหรับความปลอดภัย
2(2-0-4)
Quality Control for Safety
0502401 โครงการวิจัยทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 1(0-6-0)
Occupational and Environmental Health and Safety Research Project

0502431 อาชีวเวชศาสตร
Occupational Medicine
0502432 พิษวิทยาดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
Occupational Health and Environmental Toxicology
0502433 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Seminar in Occupational Health and Safety

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

- 20 0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management
0502451 การระบายอากาศ ในงานอุตสาหกรรม
Ventilation in Industrial Work
0502452 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Safety Engineering in Industrial Work
0502481 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
0502482 การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

Human Resource Management in Occupational Health and Safety

0502491 การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
2(1-2-3)
Water and Wastewater Analysis
0502492 มลพิษทางน้ําและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Water Pollution and Industrial Wastewater Treatment Technology
0502493 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
2(2-0-4)
Chemical and Hazardous Waste Management
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Health and Environment Impact Assessment
0502495 การจัดการอุบัติภัยรายแรงในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Major Hazards Management in Industrial Work
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
6 หนวยกิต
เลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าต อไปนี้ จํ านวน 6 หน ว ยกิ ต โดยมี การประเมิ น ผลเป น
สัญลักษณ ดังนี้ W, VG, G, S, U และ I
0502434 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6(0-18-0)
Professional Experience in Occupational Health and Safety
หรือ
0502435 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชา ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชา
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานและไดรับอนุมัติ
จากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกลาวตองเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ระยะเวลาไมเกิน 4 ปนับถึงวันที่ขอโอน

- 21 ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง
เลข 05
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง
เลข 00
หมายถึง
เลข 01
หมายถึง
เลข 02
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่หา
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขรหัสหลักสุดทาย
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ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสคณะ
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
เลขรหัสสาขาวิชา
วิชาพื้นฐานดานวิทยาการสุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชั้นปที่เปดสอน
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
หมวดวิชาหรือกลุมวิชาชีพสาธารณสุขและเฉพาะสาขา
กลุมวิชาชีวสถิติ การวิจัย วิทยาการระบาด และอนามัย
ชุมชน
หมายถึง กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยพื้นฐาน
หมายถึง กลุมวิชาการตรวจประเมินการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแล
ใหความชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ และการฟนฟู
หมายถึง กลุมวิชาดานอาชีวอนามัย
หมายถึง กลุมวิชาดานความปลอดภัย
หมายถึง กลุมวิชาดานวิศวกรรมทางดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยหรือเทคโนโลยีการควบคุมดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
หมายถึง กลุมวิชาดานกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายถึง กลุมวิชาดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
หมายถึง กลุมวิชาดานสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
หมายถึง กลุมวิชาสิ่งแวดลอมและการควบคุมคุณภาพ
หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
0000111
0000121
0000161
0000261
0202102
0204103
0204193

ชั้นปที่ 2
0000262
0000263
0000......
0204241
0204295
0207251
……….
……….

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 149 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
12
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชากลุมการใชภาษา
6
วิชากลุมการใชภาษา
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
วิชากลุมบูรณาการ
วิชากลุมบูรณาการ
6
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
วิชาเลือก
สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
0000.... (เลือกจากกลุม รายวิชาเลือก)
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและคณิตศาสตร
7
วิชาเฉพาะ
คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
0204223 เคมีอินทรียพื้นฐาน
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
0207101 หลักชีววิทยา 1
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
0209106 ฟสิกสสาํ หรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
0209196 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
รวมหนวยกิต
19
รวมหนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
วิชาพื้นฐานสาธารณสุข
ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับ
วิถีชุมชนทองถิ่น
3(1-6-2)
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิชาเลือกกลุมภาษา
3(........)
0207252 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของ
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและคณิตศาสตร
4
มนุษย 2
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
วิชาพื้นฐานสาธารณสุข
3
0501232 การปองกันและควบคุมโรค
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1 3(2-3-4)
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข
วิชาเลือกเสรี
4
0502211 อนามัยสิ่งแวดลอม
2(……)
0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
2(……)
รวมหนวยกิต

20

รวมหนวยกิต

หนวยกิต
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(…….)
12
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
21
หนวยกิต
6
3(2-3-4)
3(2-3-4)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
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- 23 ชั้นปที่ 3
0501411
0502301
0502302
0502303
0502304
0502342
0502351
0502362

ภาคเรียนที่ 1
วิชาชีพสาธารณสุข
กฎหมายและจรรยาวิชาชีพสาธารณสุข
ชีวสถิติสําหรับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
การวิจัยเบื้องตนสําหรับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
อนามัยชุมชน
วิชาชีพเฉพาะสาขา
การปองกันและควบคุมอัคคีภัย
หลักวิศวกรรมสําหรับงานดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

หนวยกิต
14
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
7
2(1-2-3)
3(3-0-6)

ชั้นปที่ 3
0502331
0502341
0502343
0502344
0502361
0502371
0502372

2(2-0-4)
0502373
……….

รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 4
0502421
0502401
0502431
0502432
0502433
0502441
0502451
0502452
0502481
0502482

ภาคเรียนที่ 1
วิชาชีพสาธารณสุข
การบริการสุขภาพและสงเสริมสุขภาพ
ในสถานประกอบการ
วิชาชีพเฉพาะสาขา
โครงการวิจัยทางดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
อาชีวเวชศาสตร
พิษวิทยาดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การบริหารทรัพยากรมนุษยดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมหนวยกิต

21
หนวยกิต
3
3(2-2-5)
17
1(0-6-0)

ชั้นปที่ 4
0502434
0502435

ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต
วิชาชีพเฉพาะสาขา
19
การยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน 3(3-0-6)
หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2(1-2-3)
ทางอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
และอันตราย
กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัย 2(2-0-4)
ความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
การเก็บและวิเคราะหตัวอยางทางดาน 3(2-2-5)
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย
การฝกปฏิบัติทางดานสุขศาสตร
2(0-6-0)
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี
2
2(……)
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
21
ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
6
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัย 6(0-18-0)
และความปลอดภัย
หรือ
สหกิจศึกษา
6(0-18-0)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
20

รวมหนวยกิต

6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุ ป ความ และนํ า เสนอด ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค น คว า ความรู จ ากการอ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห สังเคราะห นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with
ethics and codes of conduct in communications
0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฟง พูด เพื่อการ

สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122

การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝกอานและเขียนประโยคและขอความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a handon practice in reading and writing sentences and short passages for communication in
daily life
0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพมา
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาพมาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมา
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
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0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน
โดยฝกการฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese
social and cultural context
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝก
ฟงและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and
cultural context
0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝกฟง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and
cultural context
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication,
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
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0000161

คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรูพื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162

สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment
and innovative solutions of the problems
0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภู มิรัฐ ศาสตร ชาติ พัน ธุสั มพั น ธ ความเป น มา อัตลั กษณ ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธกับโลกภายนอก
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
วิเคราะหหลักปรัชญาและศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ดวยการเรียนรูเขาใจมีความคิดเปนเหตุเปนผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑตัดสินทางจริยธรรม
คําสอนสําคัญทางศาสนา มนุษยกับโลก มนุษยกับมนุษยและคุณคาตาง ๆ ในชีวิตมนุษย
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide
the development of persons and society by learning, understanding and thinking
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings,
man and the world, relationship between man and man including the values in human
life
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0000165

ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร า งเสริ ม รสนิ ย มในการเข า ถึ งงานทั ศ นศิ ล ป ดนตรี และภาพยนตร อ ย างรู เท าทั น
ตระหนักในคุณคา สามารถวิเคราะห วิจารณในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies; recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and
making critics as quality consumers or advocates
0000166

ไฟฟากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ า ต อ สิ่ ง แวดล อ ม โครงสร า งค า ไฟฟ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ า และการคํ า นวณ ค า ไฟฟ า
ในบานเรือน การประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณ คาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณ ภาพชีวิต กับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ
การคุมครองผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food
consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty;
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling,
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health
and beauty
0000168

การอานเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝ ก อ า นจากบทความ บทประพั น ธ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ตามความสนใจ แลวนําเสนอขอสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อาน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed
media and electronic media according to the choice of interest, present the key
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use
0000169

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล น กีฬ าหรื อออกกําลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ สมรรถภาพและนั น ทนาการ การสร างเสริม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบั ติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเลน ผูดู นําไป
ประยุกตใชกับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players
applied to the rules of society
0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ ชุมชน การพัฒ นาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดํ าเนิ นชี วิต
ทักษะภาวะผูนํา ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ การประยุกตและการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษเชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people,
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle;
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a
global society; case studies of the community economy using social critique positively
0000262

ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ หั ต ถกรรม การละเล น พื้ น บ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สิ่ ง สร า งสรรค ในภาคใต และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai history, archeology,
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of
Local Wisdom and local learning resources
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0000263

วิถีชุมชนทองถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ชุ ม ชน เรี ย นรู เชิ งบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ภาคใต กลไก
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมของ
ชุมชน การประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแตละชุมชน
ที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each
community which leads to sustainable development
0000264

เศรษฐศาสตรและการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ ย ง การจั ด การเวลา การเงิ น และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น การจั ด การบุ ค ลิ ก ภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy,
risk management, time management, finance and savings, investment, household
accounting, personality management, diversity management, application of information
technology, ethics and social responsibility
0000265

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารและ
พลังงาน รายไดหลัก ลดรายจาย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality
of life, food production system and alternative energy, safety food production,
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense
reduction, supplement income, recreation and social activities
0000266

เศรษฐกิจสรางสรรค
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสรางสรรคกับการเพิ่มมูลคาและคุณคาโดยเปนพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค
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Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267

ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณคาของทัศนศิลปกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music
that can be used to design and improve the quality of life
0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections, political role of government;
business and public sector organizations; major problems of political and public
administration, including the political reform in Thailand
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
0202102 คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Mathematics
ความรูเบื้องตนทางพีชคณิต ฟงกชัน กราฟ และตัวแบบทางคณิตศาสตร ฟงกชันพหุนาม
ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติ ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ลําดับ อนุกรม
Basic knowledge in algebra, functions, graphs, and mathematical models;
polynomial functions; exponential functions; logarithmic functions; trigonometric
functions; system of linear equations and matrices; sequences; series
0204103

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ของแข็ง ของเหลว แกส สารละลาย
สมดุลเคมี กรด-เบส จลนพลศาสตร และเคมีอินทรียเบื้องตน
Atomic structure, chemical periodicity, chemical bonding, stoichiometry,
solids, liquids, gases, solutions, chemical equilibria, acid-base, chemical kinetics and
principle of organic chemistry
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0204193

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
ฝ ก เทคนิ ค การใช อุ ป กรณ ความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร และปฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วกั บ
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ของแข็ง ของเหลว แกส สารละลาย สมดุลเคมี
กรด-เบส จลนพลศาสตร และสารอินทรีย
Practical experiment in the use of glassware and equipment;
safety; experimental processes corresponding to atomic structure, chemical periodicity,
chemical bonding, stoichiometry, solids, liquids, gases, solutions, chemical equilibria,
acid-base, chemical kinetics and organic compounds
0204223

เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
โครงสราง การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรียประเภท
ตางๆ ตามหมูฟงกชัน
Structures, nomenclature, physical properties, preparation and reaction of
organic compounds
0204241

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
โครงสร าง หน าที่ กระบวนการเมแทบอลิ ซึม และการควบคุม สารชี ว โมเลกุ ล ที่ สํ าคัญ ใน
รางกาย เพื่อใชในวิทยาศาสตรสุขภาพและชีวิตประจําวัน
Structure, function, metabolic processes and control of important
biomolecules in the body for health science and daily life
0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ฝกเทคนิคการแยกและการทําบริสุทธิ์สารอินทรีย การทดสอบการละลาย การทดสอบหมู
ฟงกชัน และการสังเคราะหสารอินทรียบางชนิด
Practical experiment in isolation and purification of organic compounds,
solubility testing, functional group testing and synthesis of some organic compounds
0204295

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biochemistry Laboratory
ปฏิบัติการโดยใชเทคนิคทางชีวเคมีวิเคราะหสารชีวโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Practical experiment in biochemical techniques, biomolecules analysis, and
modification of biomolecules related to health science
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0207101

หลักชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Principles of Biology 1
เคมีพื้นฐานและกระบวนการกําเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของเซลล กระบวนการ
เมแทบอลิซึม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล วัฎจักรของเซลลและการแบงเซลล หลักการ
ถ ายทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ วั ฒ นาการ พฤติ ก รรมและนิ เวศวิ ท ยา การจั ด หมวดหมู แ ละความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
The chemical basis and the origin process of life, cell structure and function,
metabolism, photosynthesis, cellular respiration, cell cycle and cell division, principle of
inheritance, evolution, behavior and ecology, classification and biodiversity.
0207191

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory 1
ปฏิบัติการในเรื่องกลองจุลทรรศน การตัดเนื้อเยื่อพืชดวยมือและการทําผนึกเปยก โครงสราง
เซลล การแยกรงควัตถุสังเคราะหดวยแสง การแบงเซลลแบบไมโตซิส การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และกลไกวิวัฒนาการ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหรายและรา พืชกลุมไบรโอไฟตและเทรคีโอไฟต สัตวไมมี
กระดูกสันหลัง สัตวกลุมโปรโตสโตมและดิวเทอโรสโตม การศึกษาระบบนิเวศสระน้ํา
Laboratory experiments in microscope, free hand section and wet mounting,
structure of cells, chromatography of photosynthetic pigments, mitosis, genetic
inheritance and evolutionary mechanism, bacteria, protozoa, algae and fungi, bryophyte
and tracheophytes, invertebrates, protostome and deuterostome, aquatic ecology study.
0207251 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 1
บุรพวิชา : 0207101 หลักชีววิทยา 1
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
โครงสรางและหนาที่ของรางกายมนุษย เซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ ในระบบหอหุมรางกาย
ระบบโครงกระดู ก ระบบกล ามเนื้ อ ระบบประสาทและอวั ยวะรับ สัม ผั ส พิเศษ เพื่ อเป น พื้ น ฐานในการ
ประยุกตใชทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และปฏิบัติการ
Structure and function of human body, cell, tissue and organ of
integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system and sense
organ, basic principle in human anatomy and physiology applied to health science and
laboratory practice.
0207252 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 2
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 2
บุรพวิชา : 0207251 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1
โครงสร า งและหน า ที่ ข องร างกายมนุ ษ ย ตั้ งแต ร ะดั บ เซลล เนื้ อ เยื่ อ อวั ย วะ ในระบบ
ไหลเวีย นโลหิต และน้ําเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบเมแทบอลิซึมและการควบคุม
อุณหภูมิของรางกาย ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และระบบตอมไรทอ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ประยุกตใชทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และปฏิบัติการ
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Structure and function of human body, cell, tissue and organ of
cardiovascular system and lymphatic system, respiratory system, gastrointestinal system,
metabolic system and body temperature regulation, urinary system, reproductive system
and endocrine system, basic principle in human anatomy and physiology applied to
health science and laboratory practice.
0209106 ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Physics for Life Science
หนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอนและ
อุณหพลศาสตร คลื่นเสียงและการไดยิน แสงและทัศนูปกรณ ไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสของนิวเคลียรและรังสี
Units and measurement; force and motion; work and energy; properties of
matter; fluid mechanics; heat and thermodynamics; sound and hearing; light and optical
instruments; basic of electricity; and physics of nuclear and radiation.
0209196 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
1(0-3-0)
Physics for Life Science Laboratory
ปฏิ บั ติ การต างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล องและสนับ สนุ น ทฤษฎี ในการบรรยายวิช า 0209106
ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
Laboratory experiments related and supported to the lecture topic in
0209106 Physics for Life Science.
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-3-4)
Microbiology and Parasitological for Health Science
โครงสรางหนาที่ของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียในอาหาร สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข
การเพาะเลี้ยงและควบคุมจุลินทรีย พื้นฐานระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปรสิตภายใน ปรสิตภายนอกและ
โพรโทซัวที่สําคัญทางการแพทยในประเทศไทย วงชีวิต การติดตอ อาการ การปองกันและควบคุม และ
ปฏิบัติการ
Structure and function of microorganism, role of microorganisms in foods,
environment and public health, cultivation and control of microorganisms, basis of the
immune system, medically important endo-parasite, ecto-parasite and protozoa in
Thailand, life cycle, transmission, symptom, prevention and control, and laboratory practice.
0500201 การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
2(1-2-3)
Sustainable Health Development
แนวคิด หลักการ เปาหมาย กระบวนการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน โดยใชปญหาหรือประเด็น
สุขภาพเปนศูน ยกลางของการพัฒ นาผานการบู รณาการศาสตรทางวิทยาศาสตรสุ ขภาพ การกีฬา และ
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ และประยุกตใชกับการพัฒนาสุขภาพ
Concept, principle, goal and process of sustainable health development.
Using health problem or issue as a center of sustainable development by integrating
health, sport and related science and applying for health improvement.
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0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
ความหมาย แนวคิด หลักการและมาตรฐานทางสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรูทาง
สุขภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรในงานสุขศึกษา การวางแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
วิ ธี ก ารทางสุ ข ศึ ก ษา ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นแผนสุ ข ศึ ก ษา และจั ด ทํ า โครงการการให สุ ข ศึ ก ษา
Definition, concepts, principles and standard of health education, health
behavior, health literacy, psychological and behavioral theories in health education,
health education planning to improve health behavior, methods of health education,
practice of health education plan writing and health education project.
0501232 การปองกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Control of Diseases
ธรรมชาติการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ ผลกระทบของโรค หลักการการปองกันและควบคุม
โรค สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการแสดงของโรคที่พบบอย และฝกปฏิบัติการวางแผนการปองกันโรค การ
สงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ
The nature of cause communicable and non-communicable diseases, effect
of disease, principle of disease prevention and control, cause, pathology symptom of
common disease, practice in disease prevention, health promotion and rehabilitation.
0501411 กฎหมายและจรรยาวิชาชีพสาธารณสุข
3(3-0-6)
Laws and ethics in public health
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ย วกับ กฎหมาย กฎหมายทางการแพทย และสาธารณสุ ข พระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพแห งชาติ พระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พระราชบั ญ ญั ติควบคุมโรคไมติ ด ตอและกฎหมายที่
เกี่ย วขอ งกับ งานสาธารณสุ ข พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การสาธารณสุ ขชุ ม ชน บทบาทหน าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของตนเองและวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
Knowledge of general laws, medical and health laws, national health acts,
public health acts, non-communicable diseases control acts and others acts related to
public health works, professional community public health acts, role and responsibility of
oneself and profession, ethics of practicing in professional public health.
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health System Management
หลักการ และความสําคัญของการจัดการระบบสาธารณสุข การกําหนดนโยบายการวางแผน
การจัดโครงการ การจัดองคกร การอํานวยการ การควบคุมกํากับและประเมินผลการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย การจัดการดานการเงิน และพัสดุ สารสนเทศในงานสาธารณสุ ข และภาวะผู นํ าทางสาธารณสุ ข
Principle and significance of public health system management, policy making,
planning, project management, organizing, directing, controlling, and evaluation, human
resources management, monetary management and facilities, information technology and
leadership in public health.
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0502211 อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Health
ความหมาย แนวคิด งานอนามัย สิ่ งแวดล อม ความรูพื้ น ฐานสุ ขภาพ สิ่ งแวดล อมและการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การควบคุมแมลง สัต วนํ าโรคและสัตวกัด แทะ การสุขาภิ บาล
อาหาร การควบคุมดูแลปญหามลพิษ สิ่งแวดลอมทางน้ํา และอากาศ การจัดหาน้ําดื่มเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม กฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
Definitions, concepts of environmental health;knowledge of basic health,
environmental and sustainable development; housing sanitation, rodent and insect
control, food sanitation; water and air pollution control, water management for drink and
consumer; solid waste and sewage managements; planning of environmental
management, related laws and standards.
0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Occupational Health and Safety
ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการ สถานการณ ความสําคัญของปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่มีอิทธิพลตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพตาง ๆ วิธีการควบคุมและปองกันอันตราย อุบัติเหตุ การ
ปองกัน และระงับ อัคคีภั ยและโรคจากการประกอบอาชีพ กฎหมาย มาตรฐาน และบทบาทหนาที่ของ
บุคลากร ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Definitions, concepts, evolution, situation and significance of environmental
factors influencing employee’s health; prevention and control of hazards, accident fire
prevention and fighting, occupational related diseases, laws, standard and role of
occupational health and safety.
0502281 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
3(3-0-6)
Health and Safety at Work
ป จจั ย เสี่ย งต อสุ ขภาพจากการทํางานในภาคเกษตรกรรม อุต สาหกรรมและบริการ ความ
ปลอดภั ยในบริเวณพื้น ที่ทํางาน การใชเครื่องมือเครื่องจั กรและยานพาหนะ การเคลื่อนย ายวัส ดุความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา การปองกันและระงับอัคคีภัย การปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอม
ในการทํางานทางดานกายภาพ เคมี ชีวภาพและการยศาสตรการ ปองกันและเฝาระวังโรคจากการทํางาน
การสงเสริมสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพ
Occupational health risks in agriculture, industrial, and service sectors, safety in
working area; application of tools, machine; and vehicles; materials handling; electric
safety; fire protection, prevention and control of environmental hazards including
physical, chemical biological, and ergonomics factors, prevention and surveillance of
occupational disease, occupational health promotion.
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0502301 ชีวสถิติสําหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Biostatistics for Occupational Health and Safety
หลักชีวสถิติเบื้องตนดานการแพทยและการสาธารณสุข สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน
การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การแจกแจงคาสถิติของตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร
และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลแจงนับและขอมูลตอเนื่อง
การถดถอยและสหสัมพันธ สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร การประมวลผลขอมูลทางสุขภาพดวยโปรแกรม
สถิติเบื้องตน
Principles of biostatistics in medical and public health, descriptive statistics,
inferential statistics, data collection, data presentation, sampling distribution, parameter
estimation and hypothesis testing; analysis of variance, analysis of enumeration and
continuous data, regression and correlation, non-parametric statistics, statistical analysis
using basic statistical program.
0502302 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Occupational Epidemiology
แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ปจจัยกอโรค การวัดทางดาน
ระบาดวิท ยา ดั ช นี อนามัย รู ป แบบการศึกษาทางระบาดวิท ยา การวั ด ความเสี่ ย งทางสุ ขภาพ แนวคิ ด
เกี่ยวกับความสัมพันธและความสัมพันธเชิงสาเหตุ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง การเฝาระวังโรค
การสอบสวนการระบาดของโรค การประยุกตระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข
Concepts and principles of epidemiology, nature of disease, health
determinants, measurement in epidemiology, health indices; epidemiological methods,
health risk measurement, causation and causal effect, infectious and non-infectious
epidemiology, disease surveillance, outbreak investigation; application of epidemiological
methods in public health.
0502303 การวิจัยเบื้องตนสําหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)
Introduction for Occupational Health and Safety Research
ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระบวนการวิจัย การ
กําหนดปญหา คําถาม วัตถุประสงค และสมมุติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง การคํานวณหาขนาดตัวอยาง เทคนิคการสุมตัวอยาง เครื่องมือและการสราง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล ปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัยและวิเคราะหขอมูลโดยใชชีวสถิติ
สําหรับงานวิจัยทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Definitions and types occupational health and safety research, research
process; determination of problems, research objectives and research hypothesis,
literature review, hypothesizing, study design, population and sample, samples size
calculation, sampling technique, instrument and its construction, data collection, practice
in writing research proposal and analysis the data using biostatics in occupational health
and safety research.
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0502304 อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
แนวคิดของสุขภาพ ชุมชน และชุมชนสุขภาวะ ตัวกําหนดสุขภาพ ความซับซอนในงานพัฒนา
สุขภาพ กระบวนการแกปญหา กระบวนการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ปฏิบัติการศึกษาชุมชน การประเมิน
ภาวะอนามั ย ชุ ม ชน การวิ นิ จ ฉัย และการลํ าดั บ ความสํ าคัญ ของป ญ หาอนามั ย ชุ มชน การวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อแกปญหา การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล
Concepts of health, community and community health, health determinants,
complexity in health development project, problems solving process, field practice in
community health development, community study, community health assessment,
community diagnosis and priority setting, project planning, implementation and
evaluation.
0502331 การยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน
3(3-0-6)
Ergonomics and Work Physiology
บุรพวิชา : 0207252 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 2
หลักการทางการยศาสตรในงานอาชีวอนามัย ความสัมพันธระหวางมนุษย เครื่องจักร อุปกรณ
และสิ่งแวดลอมในการทํางาน กลไกการทํางานและการตอบสนองของรางกายและจิตใจตอสภาพแวดลอม
การทํางาน ความสามารถและขอจํากัดในการทํางานของมนุษยอันเนื่องมาจากปจจัยในรางกายและสภาวะ
แวดลอมการทํางาน การทดสอบสมรรถภาพการทํางานของปอด สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการ
ไดยิน หลักการออกแบบระบบการทํางาน การวิเคราะหงานและการควบคุมทางการยศาสตร
Principles of ergonomics in occupational health, relationship between human and
machine; equipment; and the working environment, physiological and psychological responses
to the working condition, human capabilities and limitation of working causing from individual
factors and working environment; lung function test, vision test, audiometric test; principles of
work design, health impacts due to ergonomic problems, task analysis, and ergonomic control.
0502341 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Principles of Safety in Industrial Work
ลักษณะ องคประกอบ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
การวิเคราะห สอบสวน รายงาน และประเมิน คาการเกิด อุบั ติ เหตุ การตรวจสอบความปลอดภั ย การ
วิเคราะหและควบคุมอันตรายดวยเทคนิคตาง ๆ การควบคุมและปองกันอันตรายในงานอุตสาหกรรมและ
งานเฉพาะกิจที่อาจเปนอันตราย และศึกษาดูงาน
Characteristics, components and causes of industrial-related incident,
determining the cause of incident, incident investigation, report writing and incident
measurement, safety inspection and auditing, hazard analysis, hazard control and
prevention in industrial work and specific risky task and on-site visit.
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0502342 การปองกันและควบคุมอัคคีภัย
2(1-2-3)
Fire Protection and Control
ประเภท สาเหตุ และทฤษฎี ก ารเกิ ด อั ค คี ภั ย อั น ตรายจากอั ค คี ภั ย หรื อ อุ บั ติ ภั ย อื่ น ๆ
มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย การจัดเตรียมและออกแบบ ระบบปองกันควบคุมและระงับอัคคีภัย
ฝกปฏิบัติการเขียนแผน การฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน การอพยพหนีไฟ และการตอบโตอัคคีภัย
Types, causes and theories of fire, dangers caused by fire or other accidents;
regulations and standards; preparing and designing of fire protection and control, fire
prevention and control plan, basic fire fighting, fire evacuation, simulated practice in case of fire.
0502343 การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Risk Assessment and Management for Industrial Work
บุรพวิชา : 0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
ความหมาย องคประกอบ เทคนิค และวิธีการประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม การ
สื่อสารความเสี่ยง การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานการประเมินความเสี่ยง และฝก
ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
Definition, components, techniques, and methodology of risk assessment in
industrial work ; risk communication; risk communication plan; risk management report;
risk assessment practice.
0502344 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2(2-0-4)
Industrial Processes and Hazards
ปจจัยการผลิต กระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิต ชนิดและวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต ปญหาและอันตราย การป องกันและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายใน
กระบวนการผลิต และศึกษาดูงาน
Production factors; process and technique of production; type and material
used in production ; problems and hazard; risk prevention and control in line production;
on-site visit.
0502351 หลักการวิศวกรรมสําหรับงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Principle Engineering for Occupational Health and Safety
หลักเบื้องตนทางวิศวกรรมดานตางๆ คุณสมบัติของวัสดุตาง ๆและการทดสอบมาตรฐานวัสดุ
สมดุลมวลสารและพลังงาน อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล หลักการทํางานของเครื่องจักร เครื่องมือ
หรืออุปกรณชนิ ดตางๆ ระบบไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร ภาชนะรับแรงดัน ถังเก็บสารเคมี ทอ
วาลวและเซฟตี้วาลว ปม หลักการเขียนแบบ การอานแบบและออกแบบดานวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย
Fundamental of engineering, properties of materials and standard test of
materials, mass balance and energy, thermodynamics, fluid mechanics; principle in
operation of various types of machinery, tools or equipment, electrical system,
generators, motors, pressure vessel, chemical storage tanks, piping, valves and safety
valves, pump, basic engineering drawing, plant layouts reading and engineering design for safety
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0502361 กฎหมายและมาตรฐานด า นอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย ระดั บ ชาติ แ ละ 2(2-0-4)
นานาชาติ
National and International Occupational Health and Safety Laws Regulations

ความรูพื้นฐาน แนวคิด หลักการ กําหนดมาตรฐานตางๆ เจตนารมณและหลักการในการออก
กฎหมาย การกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนขอพิพาทในการปฏิบัติตามกฎหมาย
Basic knowledge,concepts and the principle in legislation, governance
following the accordance with the law, as well as the dispute in compliance with the law.
0502362 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
2(2-0-4)
Occupational Health, Safety and Environmental Laws
ความสํ าคัญ วิ วั ฒ นาการ ขอบเขตการใช กฎหมายที่ เกี่ย วขอ งกั บ งานอาชี วอนามั ย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการทํางานของประเทศไทย
รวมทั้งหลักการกําหนดมาตรฐานตางๆ เจตนารมณและหลักการในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลให
เปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนขอพิพาทในการปฏิบัติตามกฎหมาย
Rationale and evolution of safety and environment laws, occupational health,
safety and environment laws and other laws with related in Thailand, to establish the
standards and principles for legislation, control the activity following the law throughout
dispute of the laws.
0502371 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Hygiene
บุรพวิชา :0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน

3(3-0-6)

หลักการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมในการทํางานทีม่ ีผลตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานที่เกิดจากปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการยศาสตร การประเมินและการควบคุมอันตราย
ต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของผู ป ฏิ บั ติ ง าน จรรยาบรรณของนั ก สุ ข ศาสตร อุ ต สาหกรรม ค า มาตรฐานทางสุ ขศาสตร
อุตสาหกรรม การสํารวจและการจัดทําโปรแกรมทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน

Principle of industrial hygiene consist of anticipating, recognizing, evaluating
and controlling; physical, biological, chemical and ergonomic hazards in the workplace,
ethical of industrial hygienist, standards requirement, walk–through surveyed,
programmed in industrial hygiene and on site visit.
0502372 การเก็บและการวิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Sampling and Analysis in Industrial Hygiene
บุรพวิชา : 0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
การประยุกตหลักการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมในการประเมิน เก็บตัวอยาง ตรวจวัดและ
วิเคราะหตัวอยางตามปจจัย สภาพแวดลอมการทํางาน ทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน โดยใชเครื่องมือตรวจวัดดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมอยาง
ถูกตองตามเทคนิ ค หลั กการ และวิธี การตรวจวัด และฝกปฏิ บั ติการเก็บ และวิเคราะห ตัว อย างด านสุ ข
ศาสตรอุตสาหกรรม
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Applications the principles of industrial hygiene and safety for evaluation,
sampling, measurement and analysis of working environment samples practically in
physical, chemical, and biological factors influencing health and safety among workers;
practice of industrial hygiene sampling and analysis by using industrial hygiene equipment
correctly following the technique, principle and method of that measurement.
0502373 การฝกปฏิบัติทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2(0-6-0)
Field Practice in Industrial Hygiene and Safety
บุรพวิชา : 0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ และวิ เ คราะห ตั ว อย า งด า นสุ ข ศาสตร อุ ต สาหกรรม เพื่ อ วิ เ คราะห
สภาพแวดล อมในการทํ างาน ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชี วภาพ โดยใช เครื่ องมือ ด านสุ ขศาสตร
อุตสาหกรรม
Field Practice in industrial hygiene sampling and analysis for identify chemical,
physical and biological agent in the working environment using industrial hygiene equipment.

0502381 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2-0-4)
Occupational Health and Safety Business and Entrepreneurship
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ที่ตั้ง รูปแบบและลักษณะของการประกอบธุรกิจ
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสรางและการวางแผนธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด การเงินและ
บัญชี กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ
Introduction to business operation, location setting, and business characteristic
and categories of occupational health and safety, business planning, marketing strategic,
financial and accounting, and business law.
0502391 การควบคุมคุณภาพสําหรับความปลอดภัย
2(2-0-4)
Quality Control for Safety
แนวคิด หลักการในการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพงาน
การบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพสําหรับความปลอดภัยตามมาตรฐานในประเทศและตางประเทศ
Concept of quality control, principle of quality control, techniques and equipment
in quality control of work, quality management and quality control of safety standards in the
country and international.
0502401 โครงการวิจัยทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
1(0-6-0)
Occupational and Environmental Health and Safety Research Project
การกําหนดประเด็นปญหาและหัวขอวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดระเบียบวิธี
วิจัย การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การจัดทําโครงรางวิจัย
การนําเสนอโครงรางวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิจัยและการ
จัดทํารูปเลมรายงานวิจัย
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State of research problems and research title, literature reviews, methodology
design, construction the research instruments, proposal development, proposal
presentation, data collection, data analysis, research result presentation and research report.
0502421 การบริการสุขภาพและสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
Health Service and Health Promotion in Workplace
หลักการบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โครงสรางการจัดระบบ
บริการสุขภาพ การบริการพื้นฐานที่สําคัญ กฎหมายที่เกี่ยวของ ระบบประกันสุขภาพในสถานประกอบการ
เรียนรูและฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการจัดการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การสงตอ
และการฟนฟูสุขภาพ
Principle of the theoretical framework for health service and health promotion
in the workplace focuses on health system management structure; basic health service;
legal and health insurance in the workplace; practice first aid, health promotion, health
rehabilitation in workplace and referring.
0502431 อาชีวเวชศาสตร
2(2-0-4)
Occupational Medicine
บุรพวิชา : 0207252 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 2
แนวคิดและหลักการดานอาชีวเวชศาสตร สาเหตุ ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค
แนวทางในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ กลไกการทํางานของรางกายในสภาวะแวดลอมที่
คุกคามสุขภาพการปองกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
Concepts and principles of occupational medicine, causes, signs and
symptoms; diagnostic of occupational diseases, the body mechanism response in
harmfue environment, occupational disease prevention.
0502432 พิษวิทยาดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Occupational Health and Environmental Toxicology
หลักการของพิษวิทยา ชนิดและคุณสมบัติของสารพิษที่สําคัญและใชมากในงานอุตสาหกรรม
กลไกและปฏิกิริยาของรางกายตอสารพิษ กลไกการกาจัดสารพิษออกจากรางกาย ผลกระทบของสารพิษใน
สิ่งแวดลอมตอสุขภาพอนามัย การตรวจตัวอยางทางชีวภาพจากการรับสารพิษ การเก็บรักษาสารพิษ การ
ควบคุม การปองกันและชวยเหลือผูไดรับสารพิษ
Principles of toxicology, types and properties of the toxicants that are
important and mostly used in industry, mechanism and body response towards toxicants;
mechanism of excretion; and effects of toxic chemicals from environment related to
health; examination of the biological specimen from expose to toxicants; preservation of
toxics, control, protection and first aid of the human who expose to toxicants.

- 42 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0502433 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1(0-3-0)
Seminar in Occupational Health and Safety
ทบทวนเอกสารวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นปญหาทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางสารสนเทศในการจัดการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หรือนวัตกรรมใหมๆที่ชวยควบคุมหรือปองกันอันตรายแกสุขภาพของผูป ระกอบอาชีพ
วิเคราะห สังเคราะห สรุปองคความรู และนําเสนอในรูปแบบสัมมนาโดยจัดใหมีผูเชี่ยวชาญรวมใหความรู
คําแนะนําและถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ
Literature review of documents and research articles in occupational health
and safety issue; topic included technology or innovation in controlling or prevention of
workers from occupational hazards; analysis, synthesis, conclusion of knowledge; point
out of knowledge gap and presentation in format of seminar, experts will be invited to
share experiences.
0502434 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6(0-18-0)
Professional Experience in Occupational Health and Safety
ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในโรงงาน หรื อ สถาน
ประกอบการ และศึกษาคนควา และฝกปฏิบัติในหัวขอวิจัยที่เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามความสนใจของผูเรียน โดยการศึกษาจากขอมูลและสถานการณจริงในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเรียนรู
วิธีการคนหาปญหา และการแกปญหาพรอมทั้งนําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
Field practice of occupational health and safety in industrial site. learning in
real situation and provide project and research for solving occupational health and safety
problems, reports and presentation of the field study.
0502435 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ฝกปฏิ บัติงานจริงทางดานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภั ยไมนอยกวา 16 สัป ดาห
จัดทําโครงการหรือวิจัยทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Field practice of occupational health and safety at least 16 weeks, conducting
project or research for solving occupational health and safety problem in the field study
0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2-0-4)
Occupational Health and Safety Management
บุรพวิชา : 0502341 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
บุรพวิชา : 0502371 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
ความเปนมา หลักการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอกําหนด มาตรฐานที่
เกี่ ย วขอ งทั้ งในประเทศและต างประเทศ การประยุ กต ร ะบบบริ ห ารงานทางอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการระบบอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน

- 43 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

A comprehensive study of the history, principles of occupational health and
safety management system national, international occupational health and safety
standard, practice related to occupational health and safety management, audit and
systematic evaluation and workplace related on site visit.
0502451 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Ventilation in Industrial Work
บุรพวิชา : 0502351 หลักวิศวกรรมสําหรับงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักการระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม การระบายอากาศทั่วไปและการระบาย
อากาศเฉพาะที่ ชนิ ด ของอุ ป กรณ ข องระบบระบายอากาศ ท อ เครื่ อ งดู ด ควั น และพั ด ลม อั ต ราการ
แลกเปลี่ยนอากาศ การบําบัดมลพิษอากาศประเภทฝุนละออง กาซและไอ หลักการออกแบบระบบระบาย
อากาศและบํ าบั ด มลพิษ อากาศ หลักการควบคุมและการดู แลระบบบํ าบั ด มลพิ ษอากาศ การประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ ฝกปฏิบัติการออกแบบระบบระบายอากาศและตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศ กฎหมาย มาตรฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษอากาศ
Principles of industrial ventilation, general ventilation and local exhaust
ventilation; types of ventilation systems, duct, hood and fan air, exchange rate air
pollution control devices for particulate gas and vapor contaminants; fundamental of
ventilation and air pollution treatment system design; principles in operational control and
maintenance of the system, evaluation the efficiency of ventilation system, practice of
ventilation and air pollution treatment system design and measurement the efficiency of
ventilation system, law, standard and agencies involved in air pollution control.
0502452 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Safety Engineering in Industrial Work
บุรพวิชา : 0502351 หลักวิศวกรรมสําหรับงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรการ วิธีการดานวิศวกรรมที่ใชในการควบคุมสภาพการทํางานของเครื่องจักรกล ระบบ
ไฟฟา หมอไอน้ํา การกอสราง การขนถายวัสดุ การซอมบํารุง ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ และ
งานเฉพาะอื่นๆ ใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน การวิเคราะหดานวิศวกรรมความปลอดภัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณลักษณะ และศึกษาดูงาน
Engineering measures for control; machine, electric, stream boiler, construction,
delivery, maintenance, hand tool and equipment, and other working to increase safety of workers
working, the characteristics and quantitative engineering analysis for safety and on site visit.

0502481 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Psychology
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม การประยุกตจิตวิทยาในงาน
อุตสาหกรรม ความพึงพอใจในการทํางาน เทคนิคและวิธีการติดตอสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
จัดการองคกร การบริหารความขัดแยง ผลกระทบของปจจัยความเครียดทางสังคมและสิ่งแวดลอมตอการ
ปฏิบัติงาน การจัดการความเครียด
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Concepts and basic psychological and industrial psychological theory, application
of psychological in industrial work, job satisfactions, technique and method of
communication, human resource development, organization management, work group
conflict management, impact of social and environmental stress factor on work practice,
stress management.
0502482 การบริหารทรัพยากรมนุษยดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2(2-0-4)

Human Resource Management in Occupational Health and Safety

แนวคิด การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย ส มัย ใหม บทบาทและหน าที่ ของผู บ ริ ห ารในด านการ
จัดการทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารงานบุคคล การวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรม
และพัฒนา การกําหนดความกาวหนาในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเนนการศึกษาใน
เรื่องการจัดสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ ความปลอดภัย อนามัยและ สิ่งแวดลอมในการทํางาน
Modern concepts of human resource management, the roles of executive in
human resource function; human resource management; process, human resource
planning, recruitment and selection, training and development, career advancement;
performance appraisal with an emphasis on compensation management, employee
relation, safety, health and environment in workplace.
0502491 การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
2(1-2-3)
Water and Wastewater Analysis
ความรูเกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ํา
เสียในหองปฏิบัติการ การเก็บตัวอยางน้ํา การวิเคราะหคุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ เกณฑ
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห การอาน และแปลผลและฝกปฏิบัติการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
Principles, theory and knowledge on quantitative analysis, technique and
practices of water and wastewater collection;analysis of physical, chemical and biological
water characteristics; quality control and assurance on water; interpretation of results;
reporting, practice on water and wastewater analysis; standard of water and wastewater.
0502492 มลพิษทางน้ําและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Water Pollution and Industrial Wastewater Treatment Technology
หลักการ แหลงกําเนิด และความสําคัญของการบําบัดน้ําเสียภาวะมลพิษทางน้ําและผลกระทบ
การจัดการน้ําเสียในชุมชน วิธีการบาบัดน้ําเสีย ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพระบบบาบัดน้ําเสีย เชน ระบบบอ
ผึ่ง ระบบตะกอนเรง ระบบฟลมตรึง การออกซิไดสและการตกผลึกทางเคมี การกําจัดธาตุอาหาร การบําบัดและ
กําจัดกากตะกอน การควบคุมและดูแลระบบบําบัดนาเสีย และการนําน้ํากลับมาใชใหม และศึกษาดูงาน
Principle, source and importance of wastewater treatment; water pollution
and its impacts; wastewater management in community, methods of wastewater
treatment in terms of physical; chemical and biological treatment, wastewater treatment
system such as oxidation ponds, activated sludge system and fixed film system, chemical
oxidation and precipitation, land treatment system, sludge treatment and disposal,
wastewater control and treatment system, and water reuse, field of observation.
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0502493 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
2(2-0-4)
Chemical and Hazardous Waste Management
สารเคมี แ ละกากของเสี ย อุ ต สาหกรรมทั้ งประเภทมี ภั ย และไม มี ภั ย การจํ าแนกประเภท
เครื่องหมาย และปริมาณ แหลงเกิด ผลกระทบของกากของเสีย ที่เป น อัน ตรายต อสุ ขภาพอนามัย การ
วางแผน การจัดการ เอกสารขอมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี การรวบรวม การขนสง และการบําบัด
และการกําจัดกากของเสียที่เปนอันตรายดวยวิธีทางเคมี ฟสิกส และชีววิทยา การฟนฟูพื้นที่ที่ปนเปอนดวย
กากของเสียที่เปนภัย กฎหมายดานการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
Hazardous and non-hazardous waste and chemical reagent; classification, sign,
and quantity, sources, impact of waste to public health; planning, management, safety
data sheet, assembling, transportation, treatment and physic-chemical and biological of
hazardous waste treatment; law related to hazardous waste.
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Health and Environmental Impact Assessment
หลักการ กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ แนวคิด
เบื้ อ งต น และขั้ น ตอนในการจั ด ทํ ารายงานการศึ ก ษาวิ เคราะห ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพและสิ่ งแวดล อ ม
การศึ กษาสิ่ งแวดล อมทางด านกายภาพและชี วภาพ คุณ ค าการใช ป ระโยชน ของมนุ ษย และคุณ คาต อ
คุณภาพชีวิต หลักการเบื้องตนในการกําหนดมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม การ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนตอการประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม มาตรฐาน เกณฑและดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
Principles, processes and methods of health and environmental impact
assessment on health; basic concept and processes of environmental impact assessment
and environmental report preparation, environmental study in aspect of physical and
biological, human use value and quality of life value; principles of environmental
measurement for preventing, solving and mitigating of environmental impacts;
environmental monitoring of health and environmental impacts; community participation
towards EIA, standards, criteria and indicators of health and environmental quality.
0502495 การจัดการอุบัติภัยรายแรงในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Major Hazards Management in Industrial Work
สาเหตุของอุบัติภัยรายแรงที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม หลักการควบคุม การปองกันอุบัติภัย
การเตรียมพรอม และฝกซอมเตรียมรับเหตุอุบัติภัยรายแรงจากแกสรั่ว สารเคมีรั่วไหล ภาชนะรับแรงดัน
ระเบิด อุบัติเหตุจากการขนสง อาคารถลม
Causes of major hazards and its development explanation of prevent and
control for disasters, preparation and practice to response for chemical leakage (solid,
liquid and gas); pressure vessel explosion, transport accident and building collapse.

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 46 3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ทาง
วิชาการ
1 นางสาวโสมศิริ เดชารัตน
ผูชวย
ศาสตราจารย
2

3

นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ

นางสาวสุภาพร เมฆสวี

อาจารย

อาจารย

4

นายสุธีร อินทรรักษา

อาจารย

5

นางสาวสุปานดี มณีโลกย

อาจารย

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

สาขาวิชา
อายุรศาสตรเขตรอน
อนามัยสิ่งแวดลอม
สาธารณสุขศาสตร
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร

วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ปร.ด.
ระบาดวิทยา
วท.ม.
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
วท.บ.
สาธารณสุขศาสตร
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วศ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ
ส.บ.
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ค.อ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ
Ph.D
วศ.ม.
ส.บ.
วศ.บ.

สถาบัน

ป

ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.มหิดล

2553
2545
2542
2553

ม.ทักษิณ

2548

ม.สงขลานครินทร
ม.มหิดล

2554
2549

ม.ทักษิณ

2545

ม.สงขลานครินทร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
Chemical Engineering and Newcastle
Advanced Materials
University
United Kingdom
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ม.เกษตรศาสตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ม.สงขลานครินทร

2548
2551
2542
2560
2547
2550
2545

3.2.2 อาจารยพิเศษ
- ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ทํ าการฝ ก ในสถาน
ประกอบการ ฝกงานในขอบขายบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพโดยนิสิต
จะตองทําการสํารวจและรวบรวมปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดลําดับความสําคัญของปญหา
และจัดทําโครงการและการวิจัย เพื่อแกปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะดานการศึกษาคนควางานวิจัยหรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ และการปฏิบัติ เพื่อนําไป
ประยุ กต ใช ในสาขาวิช าชี พทางดานสุ ขศาสตรอุต สาหกรรมและความปลอดภั ย ตลอดจนสามารถติ ด ตาม
ความกาวหนาและวิวัฒนาการดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
4.1.2 มี กระบวนการคิด วิ เคราะห อย างเป น ระบบ คิด อย างมี วิ จ ารณญาณ คิด สร างสรรค
วิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
4.1.3 มีทักษะในการสื่อสาร และนําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพโดยใชภาษาประจํา
ชาติและภาษาที่สองไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.4 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของตนเอง และวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.1.5 มี ค วามเป น ผู นํ า และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได ตลอดจนสามารถปรั บ ตั ว ให เข า กั บ
วัฒนธรรมองคกรได
4.1.6 สามารถนําความรูทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย ไปใชในการแกไข
ปญหาในสภาพการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและผูอื่นได
4.1.7 สามารถเลือกใชเทคโนโลยี รูป แบบการสื่อสารในการนําเสนอขอมูลเทคโนโลยีและ
สารสนเทศอยางเหมาะสม เพื่อการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสังเคราะห สรุปและอภิปรายผลการศึกษาได
4.1.8 มีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
4.2 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคเรียนไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 450 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ทําการศึกษาคนควาปญหา หรืออันตราย ภายในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่
เพื่อจัดทําโครงการและวิจัยดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มีการ
นําเสนอผลงาน หลังจากมีการจัดทําโครงการเสร็จสิ้น โดยจะสงจัดทํารูปเลมวิจัยสงตออาจารยภายในสาขาวิชา
หลังจากมีการนําเสนอผลงาน และมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูจากการทํางานโครงงานหรืองานวิจัย
5.2.1 มีองคความรูจากการวิจัย การทําโครงงาน
5.2.2 สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย
5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
5.2.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลสถิติและอภิปรายผล
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน
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5.3 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิต โดยใหนิสิตเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอ
วิจัยและโครงการตามที่นิสิตสนใจ
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงการ วิจัย เชน
คอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ฯลฯ
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา (ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานผลการเรียนรูในขอ 5.2)
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยประจําวิชา อาจารยอื่น อยางนอย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร
โปสเตอร
5.6.3 ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดใน
แตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา ฯลฯ
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- 49 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งการแต ง กายการเข า
สั ง คมเทคนิ ค การเจรจาสื่ อ สารการมี ม นุ ษ ย
สัมพันธที่ดีและการวางตัวในการทํางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
กอนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
2. ดานภาวะผูนําและความ - กําหนดให มีรายวิชาซึ่งนิสิ ตตองทํางานเป น
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย กลุ ม และมี ก ารกํ าหนดหั ว หน ากลุ ม ในการทํ า
ในตนเอง
รายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนอรายงานเพื่อเปนการฝกใหนักศึกษา
ไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียน
กันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกให
นิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติ กาที่จะสรางวินั ย ในตนเองเช น การเขา
เรี ย นตรงเวลาเข า เรี ย นอย างสม่ํ าเสมอการมี
สวนรวมในชั้นเรียนเสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
3. ทักษะการเรียนรูดวย
- การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิต
ตนเอง
เรียนรูดวยตนเองโดยใชการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ

4. มีความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา
1. การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. สหกิจศึกษา
3. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
1. หลักความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
2. การบริหารจัดการดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
3. การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
4. การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. สหกิจศึกษา

1. การวิจัยเบื้องตนสําหรับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. สัมมนาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3. การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
- จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
1. สัมมนาอาชัวอนามัยและความ
สารสนเทศ
ปลอดภัย
- เขารับการทดสอบทักษะดานเทคโนโลยี
2. ชีวสถิติสําหรับอาชีวอนามัยและ
สารสนเทศของสํานักคอมพิวเตอร
ความปลอดภัย
- จั ด การเรี ย น การส อน ที่ ส งเส ริ ม การใช 3. การประเมินผลกระทบทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น การสื บ ค น จาก สุขภาพและสิ่งแวดลอม
หองสมุด จากฐานขอมูลตาง ๆ การจัดการเรียน
แบบ e-learning
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5. ดานภาษาที่สองหรือ
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ
ภาษาอังกฤษ
- มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลนดวย
ตนเอง
- จัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมสอบ
ภาษาอังกฤษ
- สอบภาษาอังกฤษกอนจบการศึกษาตาม
เกณฑที่สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยกําหนด
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รายวิชา
1. สัมมนาดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2. หลักความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
3. การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
4. การวิจัยเบื้องตนสําหรับอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
5. การบริหารจัดการทาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. กฎหมายอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
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ผลการเรียนรู
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
1.2 รั ก ษาวิ นั ย ตรงต อเวลาและความรั บ ผิ ด ชอบต อ
ตนเองงานและสังคม
1.3 รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูอื่น
รักคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร
และสังคม
1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและดานสาธารณสุข
2. ดานความรู
2.1 มีแนวคิดและทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและดานสาธารณสุขพื้นฐาน
2.2 การวางแผนงานโครงการและการประเมินผลการ
ทํางานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการํางาน การกําจัดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูประกอบ
อาชีพทั้งมวล
2.3 คนควาหากลยุทธและกลวิธีทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในชุมชน สถานประกอบการ

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
1) กําหนดใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพและทํารายงาน
2) สอนคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาชีพ
3) ผูสอนจะตองเปนตนแบบที่ดี
4) กําหนดใหมีการฝกปฏิบัติทักษะการทํางานเปนกลุมและการ
นําเสนอหนาชั้น
5) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทางด า นวิ ช าชี พ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองคกร

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
1) ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
จรรยาวิชาชีพ
2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงคและมีสวนรวม
ในระหวางการฝกปฏิบัติและเขารวมกิจกรรม
3) ประเมิ น จากการทํ างานกลุ ม และคุณ ภาพ
ของชิ้นงาน
4) ผลการประเมิ น จากการฝ ก ประสบการณ
วิชาชีพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) สั งเกตพั ฒ นาการภาวะความเป น ผู นํ าและ
ทักษะการนําเสนอ

จั ด ระบบการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายรู ป แบบ เช น การ
ประเมิ น ก อ นและหลั ง การเรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรมกลุ ม การ
อภิปราย และการนําเสนอหนาชั้นเรียน มีการศึกษาดูงาน การทํา
รายงาน โดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ จ ริง ทั้งนี้ ให เป น ไปตามลั กษณะของรายวิ ช าและ
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู ที่
หลากหลายโดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณโดยตรงมาเปนวิทยากรตลอดจนการฝกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ

1) ประเมิน กอนและหลั งการเรีย นรู /ทดสอบ
ยอย
2) ประเมิน จากการทดสอบการปฏิ บั ติ การใน
หองปฏิบัติการและสถานการณจริง
3) ประเมินจากรายงาน/โครงการที่นิสิตจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอหนาชั้นเรียน
5) ประเมิ น จากการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
หรือฝกสหกิจศึกษา
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3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ประเมินวิเคราะหส ถานะสุ ขภาพในระดับ บุคคล
ครอบครัวและชุมชนไดแบบองครวม
3.2 วางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูประกอบ
อาชีพสอดคลองกับบริบท
โดยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
3.3 การบํ า บั ด เบื้ อ งต น การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ การ
ป อ งกั น โรคและฟ นฟู สภ าพ และ ส ง ต อ ได อย า งมี
ประสิทธิภ าพ โดยเนน การมีสวนรวมของบุคคล พนั กงาน
สถานประกอบการ ชุมชน การพัฒ นาศักยภาพของชุมชน
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.4 ให บ ริ ก ารวิ ช าการด านอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย และการสาธารณสุขที่มุงเนนการสงเสริมสุขภาพ
แก พ นั ก งานในสถานประกอบการ ประชาชนได อ ย า ง
เหมาะสม
3.5 ริเริ่มและสรางสรรค คิดคน สรางนวัต กรรมด าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ทั ก ษ ะค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค ค ลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับ
บุคคลอื่น

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
เน นการเรียนการสอนแบบอภิ ป รายกลุม ฝ กทักษะโดยการคิด รายงานผลการปฏิ บั ติ ก ารกลุ ม และคุ ณ ภาพ
และแกไขปญหา
ผลงานของนิสิต เชน
- การประเมินจากการนํ าเสนอหน าชั้ น
เรียน
- ทดสอบโดยใชแบบทดสอบ และการ
สังเกตโดยผูสอน
- การประเมินการมีสวนรวมของชุมชน
- การประเมินผลกระทบตอชุมชน
- กิจกรรมการถอดบทเรีย นรว มกัน กั บ
ชุมชน

ทํางานรวมกับผูอื่นได กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการ
ทํางานเปนกลุมการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นทั้งภายใน
และภายนอกคณะ ฝ ก ความเป น ภาวะผู นํ า เสนอหน า ชั้ น
อภิ ป รายกลุ ม และสามารถแสดงศั ก ยภาพต อ ผู ร ว มงานและ

ประเมิ น จากการสั ง เกต พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออก การมีส วนร ว ม กิ จ กรรมกลุ ม การ
นําเสนอหนาชั้นเรียน ระหวางบุคคลและความ
รั บ รั บ ผิ ด ช อ บ ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ฝ ก
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4.2 สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่นใน หนวยงานและงานที่
ไดรับมอบหมาย
4.3 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามที่ดี
5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใชเทคนิคทางดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย และด านสาธารณสุ ขในการวิ เคราะห ขอมูล และ
แปลความหมายขอมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการคนควา เก็บรวบรวมขอมูล
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดานสาธารณสุข
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูดการฟงและการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาสากล
เชน ภาษาอังกฤษ
6. ดานทักษะการฝกปฏิบัติ
6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และสาธารณสุข
6.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และสาธารณสุข
อยางเปนองครวม
6.3 สามารถสํ า รวจตรวจสอบสถานประกอบการ
ชุ ม ชนอย างเป น ระบบ และสามารถนํ าขอมู ล มานํ าเสนอ

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ประสบการณ แสดงออกถึ งจิ ต สาธารณะต อ
สังคม

จัด การเรีย นรูให นิ สิ ต วิเคราะห จากสถานการณ จํ าลอง การจั ด
กิจกรรมอบรมใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตรหรือสถิติ
เพิ่มเติม พรอมทั้งฝกปฏิบัติการนําเสนอเทคนิควิธีการแกปญหา
หนาชั้นเรียน

ชิ้ น งานการนํ า เสนอ มี ค วามเหมาะสมหรื อ
ถูก ต อ งหรื อ ไม ประเมิ น จากการสอบ การใช
สารสนเทศ คณิตศาสตร ฝกปฏิบัติหนาชั้นเรียน
การทํารายงานจากการทํ าสอบ สั งเกตการณ
นําเสนอ

บุคคลทั่วไป

จัดการเรียนการสอน อภิปรายกลุม ใหนิสิตมีการฝกปฏิบัติจริง ประเมิ น จากการสั ง เกต พฤติ ก รรม การ
เรี ยนรูจ ากกรณี ศึกษา และสถานการณ จํ าลอง สอดแทรกการ แสดงออกที่ เกี่ ย วขอ งกั บ ด านความปลอดภั ย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในรายวิชาตาง ๆ
และสิ่งแวดลอม
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หรือนํ าเขาแบบจําลองทางคณิ ตศาสตรในการประเมิน ผล
กระทบทางสุขภาพอนามัยและคุณภาพสภาพแวดลอมใน
การทํางาน และสิ่งแวดลอมภายนอก
6.4 สามารถให คําแนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ การ
สงเสริมสุขภาพการปองกันโรค การควบคุมโรคการบําบั ด
โรคเบื้ อ งต น และการฟ น ฟู สุ ข ภาพตาม พรบ.วิ ช าชี พ
สาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
6.5 สามารถตรวจประเมินบําบัดโรคเบื้องตนการดูแล
ใหความชวยเหลือผู ปวย เพื่อการส งต อตาม พรบ.วิชาชี พ
สาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
6.6 สามารถประเมิ น สถานการณ การวิ นิ จ ฉั ย การ
วางแผนงานโครงการสุขภาพของผูประกอบอาชีพ และการ
ปฏิบัติตามแผนการติดตาม ประเมินผล

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น
2. ดานความรู
2.1 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3.3 มีความใฝรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 56 -

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุมวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1.1

1.2

2.1













3. ทักษะทางปญญา

2.2

3.1

3.2






































































4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1













4.2

4.3




5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1

5.2
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
0000135
0000136
0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000262
0000263
0000264
0000265
0000266
0000267
0000268

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
วิถีอาเซียน
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
ไฟฟากับชีวิต
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
การอานเพื่อชีวิต
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
ทักษิณศึกษา
วิถีชุมชนทองถิ่น
เศรษฐศาสตรและการจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสรางสรรค
ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
การเมืองการปกครองไทย













2. ความรู

1.2

2.1

2.2

















































3. ทักษะทางปญญา

3.1
















3.2

3.3




























4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1



4.2
















4.3














5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1



















5.2
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
1.2 รักษาวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองงานและสังคม
1.3 รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูอื่นรักคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สภาพแวดลอมในการทํางานและดานสาธารณสุข
2. ดานความรู
2.1 มีแนวคิดและทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขพื้นฐาน
2.2 การวางแผนงานโครงการและการประเมินผลการทํางานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน การกําจัดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพทั้งมวล
2.3 คนควาหากลยุทธและกลวิธีทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในชุมชน สถานประกอบการ
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ประเมินวิเคราะหสถานะสุขภาพในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนไดแบบองครวม
3.2 วางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูประกอบอาชีพสอดคลองกับบริบท
โดยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
3.3 การบํ าบั ด เบื้ องต น การสงเสริมสุ ขภาพการป องกัน โรคและฟน ฟู ส ภาพ และ ส งต อได อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล พนักงานสถานประกอบการ ชุมชน การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.4 ใหบริการวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสาธารณสุขที่มุงเนนการสงเสริม
สุขภาพแกพนักงานในสถานประกอบการ ประชาชนไดอยางเหมาะสม
3.5 ริเริ่มและสรางสรรค คิดคนสรางนวัตกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลอื่น
4.2 สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นใน หนวยงานและงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4.3 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามที่ดี
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใชเทคนิคทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขในการวิเคราะห
ขอมูลและแปลความหมายขอมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา เก็บรวบรวมขอมูล
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดานสาธารณสุข
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดการฟงและการเขียน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาสากล เชน ภาษาอังกฤษ
6. ดานทักษะการฝกปฏิบัติ
6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข
6.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุข
อยางเปนองครวม
6.3 สามารถสํ ารวจตรวจสอบสถานประกอบการ ชุมชนอยางเปน ระบบ และสามารถนําขอมูลมา
นําเสนอ หรือนําเขาแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอนามัยและคุณ ภาพ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งแวดลอมภายนอก
6.4 สามารถใหคําแนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค การควบคุมโรคการ
บําบัดโรคเบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
6.5 สามารถตรวจประเมินบําบัดโรคเบื้องตนการดูแลใหความชวยเหลือผูปวย เพื่อการสงตอตามพรบ.
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
6.6 สามารถประเมินสถานการณ การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพของผูประกอบ
อาชีพ และการปฏิบัติตามแผนการติดตาม ประเมินผล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง



รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารฯ

6.ดานทักษะการฝกปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
0202102 คณิตศาสตรเบื้องตน
0204103 เคมีทั่วไป
0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
0204223 เคมีอินทรียพื้นฐาน
0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ ื้นฐาน
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน
0204295 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
0207101 หลักชีววิทยา 1
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
0209106 ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตร ชีวภาพ
0209196 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
วิทยาศาสตรชีวภาพ
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารฯ

6.ดานทักษะการฝกปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

กลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
0207251 กายวิภาคและสรีวิทยาของมนุษย 1
0207252 กายวิภาคและสรีวิทยาของมนุษย 2
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
0500201 การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
0501232 การปองกันและควบคุมโรค
0501411 กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ
สาธารณสุข
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข
0502211 อนามัยสิ่งแวดลอม
0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องตน
0502301 ชีวสถิติสําหรับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
0502302 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย

6.6
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารฯ

6.ดานทักษะการฝกปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

0502303 การวิจัยเบื้องตนสําหรับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502304 อนามัยชุมชน
0502421 การบริการสุขภาพและสงเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ
กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
0502281 สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
0502331 การยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน
0502341 หลักความปลอดภัยในการทํางาน
0502342 การปองกันและควบคุมอัคคีภัย
0502343 การประเมินและจัดการความ
เสี่ยงทางอุตสาหกรรม
0502344 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
และอันตราย
0502351 หลักวิศวกรรมสําหรับงานดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
0502361 กฎหมายและมาตรฐานดาน
อาชีวอนามัยความปลอดภัย
ระดับชาติและนานาชาติ
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารฯ

6.ดานทักษะการฝกปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

0502362 กฎหมายอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
0502371 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
0502372 การเก็บและการวิเคราะหตัวอยาง
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
0502373 การฝกปฏิบัติทางดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรม
0502381 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
0502391 การควบคุมคุณภาพสําหรับ
ความปลอดภัย
0502401 โครงการวิจยั ทางดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัและสิ่งแวดลอม
0502431 อาชีวเวชศาสตร
0502432 พิษวิทยาดานอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
0502433 สัมมนาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารฯ

6.ดานทักษะการฝกปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

0502434 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502435 สหกิจศึกษา
0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
0502451 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
0502452 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
0502481 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0502482 การบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ
งานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
0502491 การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
0502492 มลพิษทางน้ําและ เทคโนโลยีการ
บําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม
0502493 การจัดการสารเคมีและของเสีย
อันตราย
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารฯ

6.ดานทักษะการฝกปฏิบตั ิ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

0502495 การจัดการอุบัติภยั รายแรงในงาน
อุตสาหกรรม
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

6.6
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มคอ. 2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะได รั บ ผลการเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ระบบการประเมิ น ผลการเรี ย นของแต ล ะรายวิ ช าเป น แบบระดั บ ขั้ น
โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ 19
ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบโดยดําเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการกําหนดระบบและกลไกใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบระดับรายวิชา โดยคณะฯ มอบหมายคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับสาขาวิชา และรายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ และคณะ ทุกภาค
การศึกษา
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานสาขาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเปนระบบ เพื่อประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมี
การประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อเปนการพิสูจนวาผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก ง)
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มคอ. 2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมเปนประจําทุกป โดยเนนเรื่องการเปนครูมือ
อาชีพ : เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม) เชน เรื่องกล
ยุทธและวิธีการสอนแบบตาง ๆ กลยุทธการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
และการปรับปรุง
1.2.2 มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหมอยางนอย 1
ภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไข ระหวาง
อาจารยในสาขาวิชา
2.1.3 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.1.4 การสงเสริมให อาจารยสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบู รณาการกับ การวิจัยและการ
บริการวิชาการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การสนั บ สนุ น การเข า ร ว มฟ ง และนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ
ที่เกี่ยวของ
2.2.2 การฝ กอบรมการพั ฒ นาขอเสนอโครงการวิจั ย และการเขีย นบทความวิจั ย เพื่อเผยแพร
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนการรวมมือในงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2.2.4 การสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดตอไปนี้
1. จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่ในการบริหารและ
พัฒ นาหลั กสู ต รและการเรีย นการสอน ตั้ งแตการวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติ ด ตามประเมิน ผล
ติด ตามประเมิน ผลและการพั ฒ นาหลั กสู ต รตลอดระยะเวลาที่จั ด การศึกษา หลั กสู ต รมีจํ านวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดเวลาจํานวน 5 คน และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเกิน 1 หลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดของหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรง
หรือสัมพันธกับหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 5 คน
3. จัดใหมีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป
4. มี ก ารวางแผนติ ด ตาม ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามตั ว บ ง ชี้ ผ ลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ใหครบถวนทุก
ตั ว เป น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ ทั้ งนี้ เกณฑ ก ารประเมิ น ผ า น คื อ มี ก าร
ดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป และ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของตามวิชาชีพกําหนด
2. บัณฑิต
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต รวมถึงการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ
3. นิสิต
3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของนิ สิ ต ให ส อดคล องกับ ลั กษณะธรรมชาติ ของหลั ก สู ต ร เกณฑ ในการคัด เลื อกมีค วามโปร งใส ชั ด เจน
มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
3.2 สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม ค รบถ ว นตามเกณฑ ที่ กํ า หนดในการประกาศรั บ หลั ก สู ต ร
มีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติ
และมีการประเมินผลติดตามเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขา
การศึกษาหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน
สําเร็จการศึกษา
3.3 มีกระบวนการในการส งเสริมและพัฒ นานิสิต มีการวางแผนการดําเนิ นงานอยางเป นระบบ
มีกลไกที่นํ าไปสู การปฏิ บั ติ และมีการประเมิน ผลเพื่อนํามาปรับ ปรุงและพัฒ นา โดยการจัด กิจ กรรมการ
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พัฒ นาความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.4 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
3.5 มี ก ารรั ก ษาอั ต ราความคงอยู อั ต ราความสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยการควบคุ ม ติ ด ตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตอการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
4. อาจารย
4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย โดยการรับอาจารยใหมตองมี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่สัมพันธหรือ
เกี่ยวของ โดยมีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมิน ผลเพื่อการพัฒ นา ในการรับ
อาจารยใหมใหสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่
เหมาะสมและโปรงใส
4.2 มีก ารวางแผนกระบวนการบริ ห ารอาจารย อย างมี ร ะบบ มีก ลไกที่ นํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
ประเมินผลเพื่อการพัฒ นาคุณภาพของอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป นไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีการกําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย า งชั ด เจน และมี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ วุ ฒิ ความรู
ความสามารถ และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน
4.3 มี ร ะบบการส งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารย โดยการกํ าหนดแผนการลงทุ น งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกที่นําไปสู
การปฏิ บั ติ และติ ด ตามประเมิน ผลเพื่อการพั ฒ นา มี การจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาศักยภาพของ
อาจารยสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย และมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย
โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไก
ที่นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาตาง ๆ
ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการ
เปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของ
นิสิตและตลาดแรงงาน
5.2 มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มี
กลไกในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอน
ในแตละรายวิชาที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกํากับติดตามอาจารย
ในการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4
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5.3 มีการกําหนดเกณฑในการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับหัวขอ
วิ จั ย และมี ก ระบวนการในการติ ด ตามกํ า กั บ ควบคุ ม การให ค วามช ว ยเหลื อ ในการทํ า วิ จั ย ตั้ ง แต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิจัย การนําเสนอ และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา
5.4 มี ก ระบวนการในประเมิ น ผู เ รี ย นที่ มี ร ะบบ มี ก ลไกที่ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการเมินการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ
5.5 มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการ
ปฏิ บัติ และการติด ตามประเมิน ผลเพื่อการปรับ ปรุงและพัฒ นา สิ่งสนับ สนุ นการเรียนรู ซึ่งประกอบด วย
ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ
เทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่น ๆ ที่ส งเสริมสนั บ สนุ นให นิ สิต สามารถเรีย นรูได อย างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานกระบวนการจัดการศึกษา
(Key performance indicators of educational process)
ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
X
X
X
X
X
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคเรียนใหครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
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ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
X
X
X
X
X
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
X
X
X
X
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงาน
9. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
10. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
X
X
X
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
X
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
5
5
5
5
5
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
9
10
10
11
12
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประเมิ น ระหว างการจั ด การเรี ย นการสอนจะกระทํ าโดยเน น ผู เรีย นเป น สํ าคั ญ
ซึ่งกําหนดใหอาจารยประเมินผูเรียนโดยทดสอบถึงความเขาใจในบทเรียนตลอดจนการแสดงออกถึงพฤติกรรม
การมีสวนรวมในหองเรียน และนําผลการประเมินดังกลาวพิจารณารวมกับแบบประเมินการสอนของอาจารยที่
นิสิตประเมินผานระบบประเมินของมหาวิทยาลัยในการประชุมคณาจารยของสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และขอคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.1.2 การประเมินภายหลังการเรียนจะกระทําโดยใชการทบทวนภายหลังการสอน (After
Action Review: ARR) และผลการสอบในแตละภาคเรียน ซึ่งเปนการสอบวัดประเมินผลที่สามารถบงชี้ความรู
และความเขาใจในเนื้อหารายวิชาที่ไดเรียน และนําผลการวัดประเมินผลของผูเรียนมาเปนขอมูลใหอาจารย
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในภาคเรียนถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 กําหนดใหผูเรียนประเมินทักษะการสอนของอาจารยตลอดจนความสามารถดานอื่น ๆ
ผานระบบการประเมินการสอนอาจารยที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นในแตละภาคเรียน แลวนําผลการประเมินที่
อาจารยผูสอนแตละทานไดรับมาเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการสอนของอาจารยตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
นิสิตและบัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยตอบแบบสอบถาม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 โดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
ติดตามบัณฑิตโดยสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการโดยหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
2.4 การประเมินหลักสูตรและสถาบันจากสภาวิชาชีพ หรือจากสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
แหงประเทศไทย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมขอเสนอแนะ ขอมูลจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิอาจารยประจําสาขาวิชา เสนอประเด็น
ที่จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร ทบทวน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
1. นางสาวโสมศิริ เดชารัตน
ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
วท.ม.(อนามัยสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล,2542
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
โสมศิริ เดชารัตน. (2559). “การปนเปอนของโลหะหนักในตัวกลางสิ่งแวดลอม บริเวณที่ฝงกลบขยะแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล กรณีศึกษาภาคใตตอนกลาง ประเทศไทย”.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 26. 25-26 มิถุนายน 2559. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.หนา 1293-1299
โสมศิริ เดชารัตน.(2558). “ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานโรงพิมพ”. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25. 10-12 มิถุนายน 2558. สงขลา: มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. หนา 1412-1417
โสมศิริ เดชารัตน.พิริยะลักษณ เพชรหวยลึก. (2558). “การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 25. 1012 มิถุนายน 2558. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา 1418-1424
โสมศิริ เดชารัตน. (2557). “ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของครูพี่เลี้ยงในศูนยเด็กเล็กตอความรู
และการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย ในศู น ย เ ด็ ก เล็ ก อํ า เภอพิ ปู น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช”.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําปการศึกษา
2557. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา 1586-1593
Decharat S. (2016). “Quality of Life among Garbage Workers, Case study: Southern Thailand”.
Journal of Safety and Health, 9(31),6-15.
Decharat S. P Piriyaluk, Maneelok S. (2016). “Prevalence of Musculoskeletal Symptoms among
Dental Health Workers, Southern Thailand”. Advances in Preventive Medicine, Volume
2016 , Article ID 5494821,1-6.
Decharat S. (2 0 1 6 ). “Heavy Metals Exposure and Hygienic Behaviors of Workers in Sanitary
Landfill Areas in Southern Thailand”. Scientifica, Volume 2016, Article ID 9269210, 1-9.
Decharat S. (2 0 1 5 ). “The Effects of the Learning Process Initiation on the Improvement of
Environmental Health Works at the Tambon Administrative Organization”. Hatyai
Journal,13(1) ,23-34.
Decharat S. (2015). “Chromium Exposure and Hygienic Behaviors in Printing Workers in Southern,
Thailand”. Journal of Toxicology. Volume 2015, Article ID 607435,1-9.
Decharat S. (2014). “Prevalence of Acute Symptoms among Workers in Printing Factories”.
Advances in Preventive Medicine. Vol. 2014 , Article ID 854052,
http://dx.doi.org/10.1155/2014/854052, 1-6.
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Decharat S. P Piriyaluk, Maneelok S. (2014). “Determination of Mercury Exposure among Dental
Health Personnel in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand”. Journal of Toxicology.
Vol. 2014 , Article ID 401012, http://dx.doi.org/10.1155/2014/401012, 1-8.
Decharat S. (20 14 ). “Hippuric acid levels in paint workers at steel furniture manufacturers in
Thailand”. Safe health work,5(4), 227–233.
Decharat S , Maneelok S and Chuchay S. (2 0 1 3 ) . “Assessment of Lead Levels in some
Children’s Plastic Toys”. KKU Res. J, 18(6), 1026-1033.
Decharat S. (2 0 1 2 ). “Mercury Exposure among Garbage Workers in Southern Thailand”. Safe
Health Work, 3(4), 268-277.
Decharat S, Kongtip P, Thampoophasiam P, Thetkathuek A. (2012). “An examination of blood
lead levels in thainielloware workers”. Safe Health Work,3(3),216-223.
2. นางสาวสุภาพร เมฆสวี
ปร.ด. (ระบาดวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554
วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ธนวรรณ บัวเจริญ, วันเพ็ญ ทองสุข, โสมศิริ เดชารัตน และสุภาพร เมฆสวี (2559). “การศึกษาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพประมงพื้นบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาฝงตะวันตก
จังหวัดพัทลุง”.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 8 ประจําป พ.ศ. 2559 หนา
745 . นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
ปวีณา ดีชุม, สุภาพร เมฆสวี และวัลลภา เชยบัวแกว คชภักดี. (2559). “ประสิทธิผลของการใชกระบวนการ
เรียนรูเปนทีมในการจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพ”.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2559 หนา 217-218. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ธิติมา ณ สงขลา, เมทินี กัปปา, สุภาพร เมฆสวี, ธนาวัฒน รักกมล และธนวรรณ บัวเจริญ. (2557). “ความ
เสี่ยงทางการยศาสตรของระบบกลามเนื้อและกระดูกจากการยกเคลื่อนยายของพนักงานคลังวัตถุดิบ
และอาหารสําเร็จรูปในโรงงานผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัดสงขลา”. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําป พ.ศ. 2557. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา
1545-1551
Meksawi S, Tangtragulwanit B, and Chongsuwiwatwong V. (2012). “Musculoskeletal Problems
and Ergonomic Risk Assessment in Rubber Tappers: A Community-Based Study in
Southern Thailand”. International Journal of Industrial Ergonomics. 42, 129-135.
Thammapalo S, Meksawi S, and Chongsuwiwatwong V. (2012). “Effectiveness of Space
Spraying on the Transmission of Dengue/Dengue Hemorrhagic Fever (DF/DHF) in an
Urban Area of Southern Thailand”. Journal of Tropical Medicine. doi:10.1155/2012/652564,
1-7.
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3. นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ
วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ธนวรรณ บัวเจริญ, วันเพ็ญ ทองสุข, โสมศิริ เดชารัตน และสุภาพร เมฆสวี (2559). “การศึกษาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพประมงพื้นบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาฝงตะวันตก
จังหวัดพัทลุง”ใน.การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 8 ประจําป พ.ศ. 2559 หนา
745 . นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
ธิติมา ณ สงขลา เมทินี กัปปา สุภาพร เมฆสวี, ธนาวัฒน รักกมล และธนวรรณ บัวเจริญ. (2557) “ความ เสี่ ย ง
ทางการยศาสตรของระบบกลามเนื้อและกระดูกจากการยกเคลื่อนยายของพนักงานคลังวัตถุดิบ แ ล ะ
อาหารสําเร็จรูปในโรงงานผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัดสงขลา”.ใน.การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําปการศึกษา 2557. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ หนา 15451551.
4. นายสุธีร อินทรรักษา
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2548
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2542
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ธนาวัฒน รักกมล ปุญญพัฒน ไชยเมล สุธีร อินทรรักษา และวรวรรณินี ราชวงฆ. (2555) “คุณภาพน้ําดื่มจาก
เครื่ อ งทํ าน้ํ าเย็ น ในมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง”. วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ . 15 (2),
กรกฎาคม-ธันวาคม: 18-26.
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5. นางสาวสุปานดี มณีโลกย
Ph.D (Chemical Engineering and Advanced Materials) Newcastle University, United
Kingdom, 2560
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ธนาวัฒน รักกมล สิรีพร ทองใหญ ธิติมา ณ สงขลา และสุปานดี มณีโลกย. (2556) “การประเมินการรั่วไหล
ของกาซแอมโมเนียจากถังกักเก็บในโรงงานอาหารทะเลแชแข็ง” วิศวสารลาดกระบัง. 30 (1), 67-72.
Decharat S. P Piriyaluk, Maneelok S. (2014). “Determination of Mercury Exposure among Dental
Health Personnel in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand”. Journal of Toxicology.
Vol. 2014 , Article ID 401012,http://dx.doi.org/10.1155/2014/401012, 1-8.
Decharat S , Maneelok S and Chuchay S. (2 0 1 3 ) . “Assessment of Lead Levels in some
Children’s Plastic Toys”. KKU Res. J, 18(6), 1026-1033.
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วท.บ.สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สาขาวิชาสุขศาสตรอตุ สาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดลอม
Bachelor of Science Program in Industrial Hygiene and
Safety

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปรับเปลีย่ นชื่อหลักสูตรและชื่อสาขาวิชาเพื่อให
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สอดคลองกับ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
Bachelor of Science Program in Occupational Health สภาพแวดลอมในการทํางาน ป พ.ศ.2554
and Safety.
พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 พรบ.
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ พรบ.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง
ประกาศกรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2. จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 146 หนวยกิต
3. โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมภาษา
9 หนวยกิต
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
กลุมบูรณาการ
3 หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
6 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมภาษา
3 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
และสังคมศาสตร

2. จํานวนหนวยกิต
ปรับเพิ่ม เพื่อใหสอดคลองกับ มคอ.1
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 149 หนวยกิต
3. โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต คงเดิม/ปรับชื่อกลุมใหสอดคลองกับราง มคอ.1 สาขา
กลุมภาษา
9 หนวยกิต สาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ
6 หนวยกิต
เทคโนโลยี
กลุมบูรณาการ
3 หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
6 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมภาษา
3 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
และสังคมศาสตร

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 83 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
110 หนวยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน(ถามี)
54 หนวยกิต
วิชาเอก ไมนอยกวา
50 หนวยกิต
วิชาบังคับ
44 หนวยกิต
วิชาเลือกไมนอยกวา
6 หนวยกิต
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (ถามี)
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. คําอธิบายรายวิชา
0202101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
4(8-0-4)
Basic Mathematics
ศึ ก ษาคณิ ตศาสตร กั บ ป ญ หาจริ ง กระบวนการแก ป ญ หา
ความหมายและบทประยุ กต ของอนุ พั นธ ปริพั นธ สมการเชิ งอนุ พั นธ
สมการเชิงผลตาง การประมาณฟงกชัน การประมาณผลเฉลย การประยุกต
0204105 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
ศึ ก ษาโครงสร า งอะตอม พั น ธะเคมี ปฏิ กิ ริ ย า แก ส
ของเหลวและของแข็ง สารละลายและคอลลอย อัตราปฏิกิริยาและ
สมดุ ล กรดและเบส โครงสรา ง การเรีย กชื่ อ และปฏิ กิ ริย าเคมี ข อง
สารประกอบไฮโดรคารบอนและสาอินทรียหมูรฟงกชันตาง ๆ ที่สําคัญ
0204121 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
บุรพวิชา : 0204105
ศึ ก ษาโครงสร า งปฏิ กิ ริ ย า และสเตอริ โ อเคมี ข อง
สารประกอบไฮโดรคาร บ อน สารอิ น ทรี ย ที่ มี ห มู ฟ งก ชั น ต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสารอินทรียที่พบในธรรมชาติและที่มีความสําคัญทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
113 หนวยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน(ถามี)
63 หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
44 หนวยกิต
วิชาบังคับ
44 หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
- หนวยกิต
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (ถามี)
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. คําอธิบายรายวิชา
0202102 คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Mathematics
ความรูเบื้องตนทางพีชคณิต ฟงกชัน กราฟ และตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร ฟงกชันพหุนาม ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันลอการิทึม
ฟงกชันตรีโกณมิติ ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ลําดับ อนุกรม
0204103 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร
สัมพั นธ ของแข็ง ของเหลว แกส สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส
จลนพลศาสตร และเคมีอินทรียเบื้องตน
0204223

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับเพิ่มใหสอดคลองกับราง มคอ.1 สาขาสาธารณสุข
ศาสตรและสาขาที่เกีย่ วของ ที่กําหนดใหมีการเรียน
รายวิชาในกลุมวิชาชีพสาธารณสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คงเดิม
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
- ปรับลดหนวยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
-ปรับรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับยิ่งขึ้น

เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา
-ปรับชือ่ วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Fundamental Organic Chemistry
โครงสราง การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม -ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับยิ่งขึ้น
และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรียประเภทตางๆตามหมูฟงกชัน
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0) 0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory
General Chemistry Laboratory
ศึ ก ษาความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี แ ละ
ฝ ก เท ค นิ ค ก ารใช อุ ป ก รณ ค วาม ป ล อ ด ภั ย ใน
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีพื้นฐาน
หองปฏิบัติการ และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ โครงสรางอะตอม ตาราง
ธาตุ พั น ธะเคมี ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ ของแข็ ง ของเหลว แก ส
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส จลนพลศาสตร และสารอินทรีย
0204196 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
1(0-3-0) 0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : 0204195
ฝกเทคนิคการแยกและการทําบริสุทธิ์สารอินทรีย การ
ปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวของกับเทคนิคการแยกสาร การทํา ทดสอบการละลาย การทดสอบหมูฟงกชัน และการสังเคราะห
สารใหบริสุทธิ์โดยใชวิธีตาง ๆ การทดสอบ และการวิเคราะหหมู
สารอินทรียบ างชนิด
ฟงกชันที่สําคัญของสารประกอบอินทรียและการสังเคราะห
สารอินทรียบ างชนิดที่มีความสําคัญดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6) 0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
Fundamental Biochemistry
บุรพวิชา : 0204105
โครงสราง หนาที่ กระบวนการเมแทบอลิซึมและการ
ศึกษาโครงสราง หนาที่ กระบวนการเมแทบอลิซึมและ ควบคุ ม สารชี ว โมเลกุ ล ที่ สํ า คั ญ ในร า งกาย เพื่ อ ใช ในวิ ท ยาศาสตร
การควบคุ ม สารชี ว โมเลกุ ล ที่ สํ า คั ญ ในร า งกายเพื่ อ การใช ใ น สุขภาพและชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรสุขภาพและชีวิตประจําวัน
0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0) 0204295 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biochemistry Laboratory
Fundamental Biochemistry Laboratory
บุรพวิชา : 0204195
ปฏิ บั ติ ก ารโดยใชเทคนิ คทางชีว เคมี วิเคราะห สารชี ว
ปฏิ บั ติ ก ารโดยใช เทคนิ ค ทางชี ว เคมี วิ เคราะห ส าร โมเลกุลและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
โมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ

เหตุผลการปรับปรุง
-ปรับรหัสวิชา
-ปรับชือ่ วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับ

-ปรับรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับยิ่งขึ้น

- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามกระชับยิ่งขึ้น

-ปรับรหัสวิชา

- 85 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0207101 หลักชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Principles of Biology 1
ศึ กษาเคมี พื้ นฐานและกระบวนการกํ าเนิ ดสิ่ งมี ชี วิ ต
โครงสรางและหนาที่ของเซลล กระบวนการเมแทบอลิซมึ การสังเคราะหดวย
แสง การหายใจระดับเซลล วัฏจักรของเซลลและการแบงเซลล หลักการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมูและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory 1
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1

0207242

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับ
3(2-3-4)
วิทยาศาสตรสุขภาพ
Microbiology and Parasitology for Health
Science
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของจุลินทรีย ปรสิตโพรโทซัว
และหนอนพยาธิ บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย ในทางสาธารณสุ ขและการ
สุขาภิบาล การเพาะเลี้ยง การควบคุมและใชประโยชนจากจุลินทรีย การ
แพรกระจายและวิธีการติดเชื้อปรสิต การเกิดโรคและอาการขงโรค การ
ควบคุมและปองกันการระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อปรสิต โดยเนน
ปรสิตโพรโทซัวและหนอนพยาธิที่มีความสําคัญทางดานสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหา

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0207101 หลักชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Principles of Biology 1
เคมีพื้นฐานและกระบวนการกําเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสราง
และหนาที่ของเซลล กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะหดวย
แสง การหายใจระดั บ เซลล วั ฎ จั ก รของเซลล แ ละการแบ ง เซลล
หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมูและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory 1
ปฏิบัติการในเรื่องกลองจุลทรรศน การตัดเนื้อเยื่อพืช
ด ว ยมื อ และการทํ า ผนึ ก เป ย ก โครงสร า งเซลล การแยกรงควั ต ถุ
สังเคราะหดวยแสง การแบงเซลลแบบไมโตซิส การถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมและกลไกวิวัฒนาการ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหรายและ
รา พืชกลุมไบรโอไฟตและเทรคีโอไฟต สัตวไมมีกระดูกสันหลัง สัตว
กลุมโปรโตสโตมและดิวเทอโรสโตม การศึกษาระบบนิเวศสระน้ํา
0225215 จุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยาสํ า หรั บ 3(2-3-4)
วิทยาศาสตรสุขภาพ
Microbiology and Parasitological for Health
Science
โครงสรางหนาที่ของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียใน
อาหาร สิ่ ง แวดล อ มและสาธารณสุ ข การเพาะเลี้ ย งและควบคุ ม
จุลินทรีย พื้ นฐานระบบภูมิคุ มกันของรางกาย ปรสิ ตภายใน ปรสิ ต
ภายนอกและโพรโทซัวที่สําคัญทางการแพทยในประเทศไทย วงชีวิต
การติดตอ อาการ การปองกันและควบคุม และปฏิบัติการ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามกระชับยิ่งขึ้น

- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามกระชับยิ่งขึ้น

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามกระชับยิ่งขึ้น
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0207353

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
3(2-3-4)

Human Anatomy and Physiology 1
บุรพวิชา : 0207101 หรือ 0207191
ศึก ษาโครงสรางและหน าที่ ของรางกายมนุษ ย ตั้งแต
ระดั บ เซลล เนื้ อ เยื่ อ อวัย วะและระบบต า ง ๆ ได แ ก ระบบห อ หุ ม
รา งกาย ระบบโครงกระดู ก ระบบกล า มเนื้ อ ระบบประสาทและ
อวัยวะรับสัมผัสพิเศษและฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหา เพื่อเปน
พื้นฐานในการประยุกตและการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
0207354

กายวิภาศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 2

3(2-3-4)

Human Anatomy and Physiology 2
บุรพวิชา : 0207353
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของรางกายมนุษยตอเนื่อง
จากรายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1 โดยศึกษา
ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และน้ํ า เหลื อ ง ระบบหายใจ ระบบทางเดิ น
อาหาร ระบบขับถายป สสาวะ ระบบสืบพั นธุ และระบบตอมไรท อ
เพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการประยุ ก ต แ ละการศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร
สุขภาพ
0209104 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
ศึกษาหลักการทางฟสิกสเบื้องตนเกี่ยวกับกลศาสตร
ความรอน แสงเสียง แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสของโลก ฟสิกสของอะตอม
ฟสิกสนิวเคลียร จักวาลวิทยา การประยุกตในชีวิตประจําวัน

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 1 3(2-3-4) - ปรับรหัสวิชา
Human Anatomy and Physiology 1
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามกระชับยิ่งขึ้น
บุรพวิชา : 0207101 หรือ 0207191
โครงสร า งและหน า ที่ ข องร า งกายมนุ ษ ย เซลล
เนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะ ในระบบห อ หุ ม ร า งกาย ระบบโครงกระดู ก
ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ เพื่อเปน
พื้ น ฐานในการประยุ ก ต ใ ช ท างด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ และ
ปฏิบัติการ
0207252 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 2 3(2-3-4) - ปรับรหัสวิชา
Human Anatomy and Physiology 2
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามกระชับยิ่งขึ้น
บุรพวิชา : 0207251
โครงสรางและหนาที่ของรางกายมนุษย ตั้งแตระดับ
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ในระบบไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบเมแทบอลิซึมและการควบคุ ม
อุณหภูมิของรางกาย ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และระบบ
ตอมไรทอ เพื่อเปนพื้ นฐานในการประยุกตใชทางดานวิท ยาศาสตร
สุขภาพ และปฏิบัติการ
0209106 ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา
-ปรับชือ่ วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Physics for Life Science
ศึกษาหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งานและ -ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับยิ่งขึ้น
พลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอนและ อุณหพลศาสตร คลื่นเสียง
และการได ยิ น แสงและทั ศ นู ป กรณ ไฟฟ า เบื้ อ งต น ฟ สิ ก ส ข อง
นิวเคลียรและรังสี
0207251
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0209194 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
1(0-3-0) 0209196 ปฏิ บั ติ ก ารฟ สิ ก ส สํ า หรับ วิ ท ยาศาสตร 1(0-3-0) -ปรับรหัสวิชา
ชีวภาพ
-ปรับชือ่ วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับยิง่ ขึ้น
General Physics Laboratory
Physics for Life Science Laboratory
เทคนิคการใชอุปกรณและการทดลองที่สอดคลองกับ
ปฏิ บั ติ การต างๆ ที่ มี เนื้ อหาสอดคล องและสนั บสนุ น
เนื้อหาวิชาฟสิกสทั่วไป
ทฤษฎีในการบรรยายวิชา 0209106 ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
0500203 โภชนศาสตร
2(2-0-4)
-ยกเลิกรายวิชานี้ เนื่องจากรายวิชาโภชนาการฯ เปน
สวนหนึ่ งของกลุมวิชาพื้น ฐานวิชาชีพ ดังราง มคอ.1
Nutrition
ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ ของโภชนาการต อ
-เนื้ อ หาส ว นหนึ่ ง บรรจุ อ ยู ใ นรายวิ ช า 0502211
สุขภาพ ความเชื่อและวัฒ นธรรมการบริโภค นโยบายและแผนงาน
ยกเลิก
อนามัยสิ่งแวดลอม ในหัวขอ สุขาภิบาล
โภชนาการตามแผนพั ฒ นาสุ ขภาพแห งชาติ สถานการณ ท างด าน
โภชนาการในปจจุบัน การประเมินภาวะโภชนาการ การวินิจฉัยปญหา
และแนวทางการแกไขป ญ หาโภชนาการ วัย กับ โภชนาการ การให
โภชนศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ
0500305 ชีวสถิติเบื้องตน
3(2-2-5) 0502301 ชีวสถิติสํ าหรับ อาชีวอนามั ยและความ 3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา
ปลอดภัย
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Biostatistics
Biostatistics for Occupational Health and Safety - เพื่อใหสอดคลองกับ มคอ.1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ของสถิติเบื้องตนและ
ห ลั ก ชี ว ส ถิ ติ เบื้ อ งต น ด าน ก ารแ พ ท ย แ ล ะก าร
สถิติสาธารณสุขประกอบดวย การจัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการ สาธารณสุข สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การเก็บรวบรวมขอมูล
กระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงคาสถิติ การประมาณคา การ การนํ าเสนอขอมู ล การแจกแจงคาสถิติของตัวอย าง การประมาณ
ทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะห ขอ มู ล แจงนั บ และข อ มู ล ต อ เนื่ อ ง ค า พารามิ เตอร แ ละการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การวิ เคราะห ค วาม
สหสั ม พั น ธ แ ละสมการเชิ ง เส น อย า งง า ย สถิ ติ ที่ สํ า คั ญ ในงาน แปรปรวน การวิเคราะหขอมูลแจงนับและขอมูลตอเนื่อง การถดถอย
สาธารณสุข การนําเสนอขอมูลสถิติชีพไปใชฝกปฏิบัติวิเคราะหขอมูล และสหสัมพันธ สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร การประมวลผลขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการนําเสนอขอมูล
ทางสุขภาพดวยโปรแกรมเบื้องตน
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0500306 การวิจัยเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
สุขภาพ
Introduction to Research Methods for
Health Science
ศึกษากระบวนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
การกําหนดปญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การกําหนดสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การคํานวณหาขนาดตัวอยาง
และเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูลและฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงวิจัย

0500307 สุขภาพชุมชน
2(1-2-3)
Community Health
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน
การพัฒนาสุขภาพชุมชน การเตรียมชุมชน การประเมินสภาพชุมชน
การวิเคราะหชุมชน และฝกปฏิบัติงานสุขภาพชุมชน

0501211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การทางสุ ข ศึ ก ษา ทฤษฎี ท างสุ ข
ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมศาสตร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสุ ข ภาพและ
พฤติกรรม รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ฝกปฏิบัติการเขียนแผน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0502303 การวิจัยเบื้องตนสําหรับอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
และความปลอดภัย
Introduction for Occupational
Health and Safety Research
ความหมาย ประเภทของการวิ จั ย ทางสาธารณสุ ข
กระบวนการวิ จั ย การกํ า หนดป ญ หา คํ า ถาม วั ต ถุ ป ระสงค และ
สมมุติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดสมมติฐาน
การออกแบบงานวิจัย ประชากรและกลุม ตัวอยาง การคํ านวณหา
ขนาดตั ว อย า ง เทคนิ ค การสุ ม ตั ว อย า ง เครื่ อ งมื อ และการสร า ง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล ปฏิบัติการเขียนโครงรางการ
วิจัยและวิเคราะหขอมูลโดยใชชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
0502304 อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
แนวคิ ด ของสุ ข ภาพ ชุ ม ชน และชุ ม ชนสุ ข ภาวะ
ตัวกําหนดสุขภาพ ความซับซอนในงานพัฒนาสุ ขภาพ กระบวนการ
แกป ญ หา กระบวนการพั ฒ นาสุขภาวะของชุมชน การศึกษาชุมชน
การประเมินภาวะอนามัยชุมชน การวินิจฉัยและการลําดับความสําคัญ
ของปญ หาอนามัยชุมชน การวางแผนการดําเนินงานเพื่อแกปญหา
การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
ความหมาย แนวคิด หลัก การและมาตรฐานทางสุ ข
ศึ ก ษา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ความสัมพันธระหวางปญหาสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎี
ทางจิ ต วิ ท ยาและพฤติ ก รรมศาสตร ในงานสุ ข ศึ ก ษา การประยุ ก ต

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับลดจํานวนหนวยกิตทฤษฎี
- ปรับลดศึกษาคนควาดวยตนเอง
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เพื่อใหสอดคลองกับ มคอ.1

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับเพิ่มจํานวนชั่วโมงทฤษฎี
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนยิ่งขึ้น

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนยิ่งขึ้น
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สุขศึกษา และการจัดทําโครงการการใหสุขศึกษา
0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health Systems Management
ศึ ก ษาหลั ก การจั ด การ ระบบการจั ด การและการ
บริหารระบบสาธารณสุข กระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การจัดโครงการ การจัดองคกร การบริหารบุคคล การอํานวยการ การ
ควบคุมกํากับและประเมินผล การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหาร
และจัดการดานการเงิน การคลังและพัสดุ และเทคนิคดานการบริหาร
สาธารณสุข
0501352 ระบาดวิทยา
3(2-2-5)
Epidemiology
ศึ ก ษาแนวคิ ด ของระบาดวิ ท ยา หลั ก การและวิ ธี
การศึกษาทางระบาดวิทยาเบื้องตน การเฝาระวัง การสอบสวนโรค
และการเขียนรายงานทางระบาดวิทยา ฝกปฏิบัติงานดานระบาดวิทยา

0502201

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน 3(3-0-6)
Introduction to Occupational Health and Safety
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด พั ฒ นาการ สถานการณ
ความสําคัญ ของป จจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางานที่มี อิทธิพลต อ
สุขภาพของผูประกอบอาชีพตาง ๆ วิธีการควบคุมและปองกันสภาพ
ปญหา อันตรายและโรคจากการประกอบอาชีพ กฎหมาย มาตรฐาน
และบทบาทหน าที่ ข องบุ ค ลากร หน วยงานที่ เกี่ ย วข องกั บ งานดา น

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ วิธีการทางสุขศึกษา ฝกปฏิบั ติการเขียนแผนสุข
ศึกษา และจัดทําโครงการการใหสุขศึกษา
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข
3(3-0-6)
Public Health System Management
หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการจั ด การระบบ
สาธารณสุข การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดโครงการ การจัด
องคกร การอํานวยการ การควบคุมกํากับและประเมินผล การบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย การจั ด การด า นการเงิ น การคลั ง และพั ส ดุ
สารสนเทศในงานสาธารณสุ ข และกลยุ ท ธ ด า นการบริ ห ารงาน
สาธารณสุข
0502302 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Occupational Epidemiology
แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการ
เกิดโรค ปจจัยกอโรค การวัดทางดานระบาดวิทยา ดัชนีอนามัย รูปแบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยา การวัดความเสี่ยงทางสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพั นธและความสัมพั นธเชิงสาเหตุ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ
โรคเรื้อรัง การเฝาระวังโรค การสอบสวนการระบาดของโรค การประยุกต
ระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน 3(3-0-6)
Introduction to Occupational Health and Safety
ความห มาย แนวคิ ด วิ วั ฒ นาการ สถานการณ
ความสําคัญ ของปจจัยดานสิ่งแวดล อมในการทํ างานที่มีอิ ทธิพลต อ
สุ ข ภาพของผู ป ระกอบอาชี พ ต า ง ๆ วิ ธี ก ารควบคุ ม และป อ งกั น
อัน ตราย อุ บั ติ เหตุ การป องกั น และระงับ อั ค คี ภั ย และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ กฎหมาย มาตรฐาน และบทบาทหนาที่ของบุคลากร

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนยิ่งขึ้น

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู และมาตรฐานวิชาชีพ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502211 อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Health
ศึกษาปญหา สาเหตุ และผลกระทบของสิ่งแวดลอมที่มี
ต อ ชี วิต และความเป น อยู ข องมนุ ษ ย มาตรการและวิ ธีก ารในการ
ควบคุม ปองกัน และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

0502301 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Principles of Industrial Hygiene
บุรพวิชา : 0502201
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร ท า งสุ ข ศ า ส ต ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูป ฏิ บั ติ งานที่ เกิ ด จากป จ จั ย ทางกายภาพ ชี วภาพ เคมี และการย
ศาสตร การประเมินและการควบคุมอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ผูปฏิบัติงาน จรรยาบรรณของนักสุขศาสตรอุตสาหกรรม คามาตรฐาน
ทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม การสํารวจทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม
โปรแกรมทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน
0502302 การปองกันและควบคุมอัคคีภัย
3(2-2-5)
Fire Protection and Control
ศึ ก ษาประเภท สาเหตุ และทฤษฎี ก ารเกิ ด อั ค คี ภั ย
ผลเสี ยและอันตรายจากอัคคีภั ย หรืออุบั ติภัยอื่ น ๆ มาตรฐานและ
กฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย ระบบปองกัน ควบคุมและระงับอัคคีภัย ฝก
ปฏิบัติการเขียนแผน การฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน การอพยพหนีไฟ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502211 อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Health
ความหมาย แนวคิ ด งานอนามั ยสิ่ งแวดลอ ม ความรู
พื้นฐานสุขภาพ สิ่งแวดลอมและการกพัฒนาที่ยั่งยืน การสุขาภิบาลที่
พั ก อ าศั ย ก ารค วบ คุ ม แ ม ล ง สั ต ว นํ าโรค แ ล ะสั ต ว กั ด แ ท ะ
การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมดูแลปญหามลพิษ สิ่งแวดลอมทาง
น้ํ า และอากาศ การจั ด หาน้ํ า ดื่ ม เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โภค การ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
0502371 หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Principles of Industrial Hygiene
บุรพวิชา : 0502212
หลักการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมใน
การทํางานที่มีผลตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานที่เกิด
จากปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการยศาสตร การประเมิน
และการควบคุ ม อั น ตรายต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของผู ป ฏิ บั ติ ง าน
จรรยาบรรณของนั ก สุ ข ศาสตร อุ ต สาหกรรม ค า มาตรฐานทางสุ ข
ศาสตรอุตสาหกรรม การสํารวจและการจัดทําโปรแกรมทางสุขศาสตร
อุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน
0502342 การปองกันและควบคุมอัคคีภัย
2(1-2-3)
Fire Protection and Control
ประเภท สาเหตุ และทฤษฎีการเกิดอัคคีภัย อันตรายจาก
อัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย
การจัดเตรียมและออกแบบ ระบบปองกันควบคุมและระงับอัคคีภัย
ฝกปฏิบัติการเขียนแผน การฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน การอพยพหนีไฟ

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู

-ปรับรหัสวิชา

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับลดหนวยกิต
- ปรับลดชั่วโมงทฤษฎี
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนโดยเพิ่มการ
จัดเตรียมและการออกแบบ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
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และการตอบโตอัคคีภัย
0502303 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
Principles of Safety of Industrial Work
ศึกษาลักษณะ องคประกอบ และสาเหตุของการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการปฏิ บั ติ ง านในงานอุ ต สาหกรรม การวิ เ คราะห
สอบสวน รายงาน และประเมินคาการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบ
ความปลอดภัย การประเมินอันตรายดวยเทคนิคตาง ๆ การควบคุม
และปองกันอันตรายในงานอุตสาหกรรมและงานเฉพาะกิจที่อาจเปน
อันตราย ฝกปฏิบัติการใชหลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมและ
ศึกษาดูงาน
0502304 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ 2(2-0-4)
อันตราย
Industrial Processes and Hazards
ศึกษากระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการ
ผลิต ชนิดและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ปญหาและอันตราย การปองกัน
และควบคุ ม ในโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งอั น ตรายใน
กระบวนการผลิตเนนอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต และศึกษาดูงาน
0502305 การเก็บและการวิเคราะหตัวอยางดาน
3(2-2-5)
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
Sampling and Analysis in Industrial Hygiene
บุรพวิชา : 0502301
ศึกษาเทคนิคและวิธีการตรวจวัด การเก็บตัวอยาง การ
ใช เครื่ อ งมื อ การวิ เคราะห และหลั ก การวิ เคราะห ตั ว อย า งตาม
สภาพแวดล อ มทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพที่ เกี่ ย วข อ งในงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงการแปลผลขอมูล และการประเมินเปรียบเทียบ
กฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ และฝกปฏิ บัติ การเก็บ และการ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
และการตอบโตอัคคีภัย
0502341 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา
- ปรับลดจํานวนหนวยกิต
Principles of Safety in Industrial Work
ลักษณะ องคประกอบ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ - ปรับลดชั่วโมงปฏิบัติ
จากการปฏิ บั ติ ง านในงานอุ ต สาหกรรม การวิ เคราะห สอบสวน
รายงาน และประเมิ น ค า การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การตรวจสอบความ
ปลอดภัย การวิเคราะหและควบคุมอันตรายดวยเทคนิคตาง ๆ การ
ควบคุมและปองกันอันตรายในงานอุตสาหกรรมและงานเฉพาะกิจที่
อาจเปนอันตราย และศึกษาดูงาน
0502344

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ 2(2-0-4)
อันตราย
Industrial Processes and Hazards
ป จ จั ย การผลิ ต กระบวนการและกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต
ขั้นตอนการผลิต ชนิดและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ปญหาและอันตราย
การปองกันและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอันตราย
ในกระบวนการผลิตเนนอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต และศึกษาดูงาน
0502372 การเก็บและการวิเคราะหตัวอยางดาน
3(2-2-5)
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
Sampling and Analysis in Industrial Hygiene
บุรพวิชา : 0502371
การประยุกตหลักการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมในการ
ประเมิ น เก็ บ ตั ว อย า ง ตรวจวั ด และ วิ เคราะห ตั ว อย า งตามป จ จั ย
สภาพแวดลอมการทํางาน ทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่สงผล
กระทบต อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผู ป ฏิ บั ติ ง าน โดยใช
เครื่องมือตรวจวัดดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมอยางถูกตองตามเทคนิค

- ปรับรหัสวิชา

-ปรับรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู ตามมคอ.1

- 92 รายวิชาหลักสูตรเดิม
วิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
หลัก การ และวิธีการตรวจวัด และฝกปฏิ บัติ การเก็ บและวิเคราะห
ตัวอยางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม

0502306 สารสนเทศเพื่อการจัดการดานความ
2(1-2-3)
ปลอดภัย
Safety Management Information
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
ยกเลิก
สําเร็จรูป ที่ใชในงานสารสนเทศเพื่อการจัดการดานความปลอดภั ย
การจัดการขอมูลขาวสาร การประมวลผลและการใชประโยชน การ
ใชความรูทางคอมพิ วเตอรและเทคโนโลยีส ารสนเทศจัดทํ าสื่อ เพื่ อ
สงเสริมดานความปลอดภัย และฝกปฏิบัติ
0502311 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 2(2-0-4) 0502493 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
Chemical and Hazardous Waste Management

ศึกษาประเภท ลักษณะ และเครื่องหมายเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยดานสารเคมีและของเสียอันตราย ผลกระทบและอันตราย
กฎหมายและมาตรฐาน วิ ธี ก ารทํ า งานกั บ สารเคมี ที่ ถู ก ต อ งและ
ปลอดภั ย เอกสารข อมู ล ความปลอดภั ยเกี่ ยวกั บ สารเคมี การเก็ บ
รวบรวม การจัดเก็บ การขนถาย และการขนสงสารเคมีและของเสีย
อันตราย การลดปริมาณและการบําบัดของเสียอันตราย

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ยกเลิกรายวิชานี้ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรูตาม มคอ.1
- เนื้อหาบรรจุอยูในรายวิชา 0501471 การจัดการ
ระบบสุขภาพ และรายวิชา 0502433 สัมมนาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย

2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา
Chemical and Hazardous Waste Management - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
สารเคมีและกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งประเภทมีภัยและ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
ไม มี ภั ย การจํ า แนกประเภท เครื่ อ งหมาย และปริ ม าณ แหล ง เกิ ด มาตรฐานผลการเรียนรู
ผลกระทบของกากของเสี ย ที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพอนามั ย
การวางแผน การจัดการ เอกสารขอมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
การรวบรวม การขนสง และการบําบัดและการกําจัดกากของเสียที่
เป น อั น ตรายด ว ยวิธี ท างเคมี ฟ สิ ก ส และชี ววิ ท ยา การฟ น ฟู พื้ น ที่ ที่
ปนเปอนดวยกากของเสียที่เปนภัย กฎหมายดานการจัดการกากของ
เสียอุตสาหกรรม การโตตอบเหตุการณฉุกเฉินจากการรั่วไหลของสารเคมี
อันตราย

- 93 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0502312 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
2(2-0-4)

สิ่งแวดลอม
Health and Environmental Impact Assessment

ศึกษาหลักการ เทคนิค วิธีการประเมิน การรายงาน
มาตรการในการติดตามตรวจสอบ และการวางแผนบริหารจัดการ
ผลกระทบทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม

0502321

พื้นฐานวิศวกรรมสําหรับสุขศาสตร
2(2-0-4)
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
Basic Engineering for Industrial Hygiene and
Safety
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร ความรู
เฉพาะด า นวิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมไฟฟ า
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และดาน
อืน่ ๆ เพื่อประยุกตในงานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502322 การเขียนแบบวิศวกรรม
1(0-3-0)
Engineering Drawing
ฝกปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรมสําหรับงานดาน
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล รูปทรงเรขาคณิตประยุกต การ
เขียนภาพฉายออรโทกราฟก การเขียนแบบออรโทกราฟก การเขียน

0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
หลักการ กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบ มาตรฐานผลการเรียนรู
สิ่งแวดลอมตอสุขภาพ แนวคิดเบื้องตนและขั้นตอนในการจัดทํารายงาน
การศึ กษาวิ เคราะห ผลกระทบต อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล อม การศึ กษา
สิ่ งแวดล อมทางด านกายภาพและชี วภาพ คุ ณ ค าการใช ประโยชน ของ
มนุ ษ ย และคุ ณ ค าต อคุ ณ ภาพชี วิ ต หลั กการเบื้ องต น ในการกํ าหนด
มาตรการป อ งกั น แก ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม การติ ด ตาม
ตรวจสอบผล กระทบสิ่ งแวดล อม การมี ส วนรวมของชุ มชนต อ การ
ประเมินผลกระทบ สุขภาพและสิ่งแวดลอม มาตรฐาน เกณฑและดัชนี
ชี้วัดคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
0502351 หลักการวิศวกรรมสําหรับงานดาน
3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา
อาชีวอนามัย
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เพิ่มจํานวนหนวยกิต
Principle Engineering for Occupational
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมคี วามชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
Health and Safety
หลักเบื้องตนทางวิศวกรรมดานตางๆ คุณสมบัติของวัสดุตาง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
ๆและการทดสอบมาตรฐานวัสดุ สมดุ ลมวลสารและพลังงาน อุ ณหพล มาตรฐานผลการเรียนรู ตามมคอ.1
ศาสตร กลศาสตรของไหล หลักการทํางานของเครื่องจักร เครื่องมือ หรือ
อุ ปกรณ ชนิ ดต างๆ ระบบไฟฟ า เครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟ า มอเตอร ภาชนะ
แรงดัน ถังเก็บสารเคมี ทอ วาลวและเซฟตี้วาลว ปม หลักการเขียนแบบ
การอานแบบและออกแบบดานวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย
ยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชานีใ้ นหลักสูตรปรับปรุง
โดยนําเนื้อหารายวิชาไปรวมอยูในหลักการวิศวกรรม
ยกเลิก
สําหรับงานดานอาชีวอนามัย
สิ่งแวดลอม
Health and Environmental Impact Assessment
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ภาพและการอ า นภาพสามมิ ติ การกํ า หนดขนาด ภาพตั ด และ
สัญลักษณ การเขียนภาพรางดวยมือ และการใชคอมพิวเตอรในการ
เขียนแบบ
0502331 การยศาสตร
2(2-0-4)
Ergonomics
บุรพวิชา : 0207354
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารทางด า นการยศาสตร
ความสัมพันธในการทํางานระหวางมนุษยกับ เครื่องจักร อุปกรณ และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน การออกแบบและการเลือกใชเครื่องมือ
และอุปกรณ การประเมินปญหาจากการทํางาน การจัดสภาพงาน วิธี
ทํ า งานและสถานที่ ทํ า งานให เ หมาะกั บ ลั ก ษณ ะของงานและ
ผูปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
2(2-0-4)
ภาวะการทํางาน
Environmental and Work Physiology
บุรพวิชา : 0207354
ศึก ษากลไกการทํ างานของรางกายและจิต ใจภายใต
สิ่งแวดลอมการทํางานชนิดตาง ๆ รวมทั้งความสามารถและขอจํากัด
การประเมินคาความสมบูรณของรางกายและความเมื่อยลาจากการ
ทํางาน เพื่อเปนหลักในการสรางสภาวะการทํางานที่เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

การยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน
3(3-0-6)
Ergonomics and Work Physiology
บุรพวิชา : 0207233
หลั ก การทางการยศาสตร ใ นงาน อาชี ว อนามั ย
ความสัมพันธระหวางมนุษย เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน กลไกการทํางานและการตอบสนองของรางกายและจิตใจ
ต อ สภาพแวดล อ มการทํ า งาน ความสามารถและข อ จํ า กั ด ในการ
ทํางานของมนุษยอันเนื่องมาจากปจจัยในรางกายและสภาวะแวดลอม
การทํางาน การทดสอบสมรรถภาพการทํางานของปอด สมรรถภาพ
การมองเห็ น สมรรถภาพการได ยิ น หลั ก การออกแบบระบบการ
ทํางาน การวิเคราะหงานและการควบคุมทางการยศาสตร

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรั บ เพิ่ ม หน ว ยกิ ต และปรั บ เพิ่ ม ชั่ ว โมงบรรยาย
เนื่องจากมีการนํารายวิชาการยศาสตรมาปรับรวมกัน
กับรายวิชาสรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและภาวะการ
ทํางาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
และมาตรฐานผลการเรียนรู ตามมคอ.1 จึงทําใหตองมี
การปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมาก
ขึ้นอีกดวย

0502331

0502332

- ยกเลิ ก การเรี ย นการสอนในรายวิ ช านี้ ในหลั ก สู ต ร
ปรับปรุง โดยนําสาระรายวิชานี้ไปสอดแทรกใหอยูใน
รายวิชาการยศาสตรและสรีรวิทยาการทํางาน
ยกเลิก
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0502333 พิษวิทยาดานอาชีวอนามัยและ
2(2-0-4)
สิ่งแวดลอม
Occupational Health and Environmental
Toxicology
ศึกษาหลักการที่เกี่ยวกับพิษวิทยา ชนิดและคุณสมบัติ
ของสารพิษที่สําคัญและใชมากในงานอุตสาหกรรม กลไกของสารพิษที่
มีตอรางกายและปฏิกิริยาของรางกายตอสารพิษ การเก็บรักษาสารพิษ
การควบคุม การปองกันและชวยเหลือผูไดรับสารพิษ
0502341 การประเมินและบริหารความเสี่ยงในงาน 2(1-2-3)
อุตสาหกรรม
Risk Assessment and Management for
Industrial Work
บุรพวิชา : 0502201
ศึกษาความหมาย องคประกอบ เทคนิค และวิธีการ
ประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายและมาตรฐาน
การสื่อสารความเสี่ยง การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานการประเมินความเสี่ยง และฝกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
0502342 กฎหมายดานอาชีวอนามัย ความ
2(2-0-4)
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
Occupational Health, Safety and
Environmental Laws
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐาน พั ฒ นาการ ขอบเขตการใช
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดลอม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0502432 พิษวิทยาดานอาชีวอนามัยและ
2(2-0-4)
สิ่งแวดลอม
Occupational Health and Environmental
Toxicology
หลักการของพิษวิทยา ชนิดและคุณสมบัติของสารพิษ
ที่ สํ า คั ญ และใช ม ากในงานอุ ต สาหกรรม กลไกและปฏิ กิ ริ ย าของ
รางกายตอสารพิษ กลไกการกาจัดสารพิษออกจากรางกาย ผลกระทบ
ของสารพิษในสิ่งแวดลอมตอสุขภาพอนามัย การตรวจตัวอยางทาง
ชีวภาพจากการรับ สารพิ ษ การเก็บ รักษาสารพิ ษ การควบคุม การ
ปองกันและชวยเหลือผูไดรับสารพิษ
0502343 การประเมินและจัดการความเสี่ยงทาง 2(1-2-3)
อุตสาหกรรม
Risk Assessment and Management for
Industrial Work
บุรพวิชา : 0502212
ความหมาย องค ป ระกอบ เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม การสื่อสารความเสี่ยง การ
จัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานการประเมินความ
เสี่ยง และฝกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
0502362 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 2(2-0-4)
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
Occupational Health, Safety and
Environmental Laws
ความสําคัญ วิวัฒ นาการ ขอบเขตการใชกฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการทํางานของประเทศ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู ตามมคอ.1

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู ตามมคอ.1

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู ตามมคอ.1

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 96 รายวิชาหลักสูตรเดิม

0502343

แบบจําลองเพื่อการจัดการความปลอดภัย

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ไทยรวมทั้งหลักการกําหนดมาตรฐานตางๆ เจตนารมณและหลักการ
ในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจน
ขอพิพาทในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ยกเลิก

0502344 เศรษฐศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4)
Occupational Health and Safety Economics
ศึกษาแนวคิด หลักการทางเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกต
ในงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความคุมคาการ
ลงทุ น ด า นอาชี ว อนามั ย ต น ทุ น ความปลอดภั ย กั บ งานในอุ ต สาหกรรม
ความสัมพันธระหวางผลผลิตกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0502401

- ยกเลิ ก รายวิ ช านี้ ใ นห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ตาม มคอ.1
- เนื้อหาบรรจุไวในรายวิชา 0502452 วิศวกรรมความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

2(1-2-3)

Simulation for Safety Management
ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การ การสรา งแบบจํ า ลองโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อทํานายการเกิดอัคคีภัย หรืออุบัติภัยในงาน
อุตสาหกรรม การอพยพกลุมชนจากบริเวณที่เกิดอุบัติภัยเพื่อการวาง
แผนการจัดการความปลอดภัย และฝกปฏิบัติการสรางแบบจําลอง

การจัดการอุบัติภัยรายแรงในงาน
2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
Management Major of Industrial Work
Hazards
ศึ ก ษาสาเหตุ ข องอุ บั ติ ภั ย ร า ยแรงที่ เกิ ด ขึ้ น ในงาน
อุตสาหกรรม หลักการควบคุม การปองกันอุบัติภัย การเตรียมพรอม
และฝกซอมเตรียมรับเหตุอุบัติภัยรายแรงจากแกสรั่ว สารเคมีรั่วไหล
ภาชนะรับแรงดันระเบิด อุบัติเหตุจากการขนสง อาคารถลม

ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง

- ยกเลิ ก รายวิ ช านี้ ใ นห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ตาม มคอ.1
- เนื้ อ หาบรรจุ ในเนื้ อ หารายวิช ารายวิ ช า 0000161
คุ ณ ภาพชี วิ ต และรายวิ ช า 0502381 ธุ ร กิ จ และ
ผูประกอบการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา

0502495 การจัดการอุบัติภัยรายแรงในงาน
อุตสาหกรรม
Major Hazards Management in Industrial
Work
ส าเห ตุ ข อ งอุ บั ติ ภั ย ร าย แ ร งที่ เกิ ด ขึ้ น ใน งา น
อุตสาหกรรม หลักการควบคุม การปองกันอุบัติภัย การเตรียมพรอม
และฝกซอมเตรียมรับเหตุอุบัติภัยรายแรงจากแกสรั่ว สารเคมีรั่วไหล
ภาชนะรับแรงดันระเบิด อุบัติเหตุจากการขนสง อาคารถลม

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 97 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0502411 การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
2(1-2-3)
Water and Wastewater Analysis
ศึกษาความรูเกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห หลักการและ
เทคนิ คการตรวจวิเคราะหคุณ ภาพน้ําและน้ําเสียในห องปฏิ บัติการ
การเก็ บตั วอย างน้ํ า การวิเคราะห คุณ สมบั ติท างดานกายภาพ เคมี
และชีวภาพ เกณฑมาตรฐานการตรวจวิเคราะห การอาน และแปล
ผล และฝกปฏิบัติการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
0502412 มลพิษทางน้ําและ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
Water Pollution and Industrial Wastewater
Treatment Technology
ศึกษานิยาม แหลงกําเนิด และชนิดของมลพิษทางน้ํา
คุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมทั้ งเทคโนโลยี น้ํ า
สะอาด และศึกษาดูงาน

0502421

วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
Safety Engineering Industrial Work
บุรพวิชา : 0502321
ศึ ก ษามาตรการ วิ ธี ก ารด า นวิ ศ วกรรมที่ ใ ช ใ นการ
ควบคุมสภาพการทํางานของเครื่องจักรกล ระบบไฟฟา หมอไอน้ํ า
การกอสราง การขนถายวัสดุ การเชื่อมโลหะ การซอมบํารุง ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0502491 การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
2(1-2-3)
Water and Wastewater Analysis
ความรูเกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห หลักการและเทคนิค
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสียในหองปฏิบัติการ การเก็บ
ตัวอยางน้ํา การวิเคราะหคุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ
เกณฑ มาตรฐานการตรวจวิเคราะห การอาน และแปลผลและฝ ก
ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย
0502492 มลพิษทางน้ําและเทคโนโลยีการบําบัด 2(2-0-4)
น้ําเสียอุตสาหกรรม
Water Pollution and Industrial Wastewater
Treatment Technology
หลักการ แหลงกําเนิด และความสําคัญของการบําบัด
นาเสียภาวะมลพิษทางน้ําและผลกระทบ การจัดการน้ําเสียในชุมชน
วิธีการบาบัดน้ําเสีย ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพระบบบาบัดน้ําเสีย
เชน ระบบบอผึ่ง ระบบตะกอนเรง ระบบฟลมตรึง การออกซิไดสและ
การตกผลึกทางเคมี การกําจัดธาตุอาหาร การบําบัดและกําจัดกาก
ตะกอน การควบคุมและดูแลระบบบําบัดนาเสีย และการนําน้ํากลับมา
ใชใหม และศึกษาดูงาน
0502452 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
Safety Engineering in Industrial Work
บุรพวิชา : 0502351
มาตรการ วิ ธี ก ารด า นวิ ศ วกรรมที่ ใช ในการควบคุ ม
สภาพการทํ า งานของเครื่ อ งจั ก รกล ระบบไฟฟ า หม อ ไอน้ํ า การ
ก อ สร า ง การขนถ า ยวั ส ดุ การซ อ มบํ า รุ ง ตลอดจนเครื่ อ งมื อ และ
อุป กรณ ต าง ๆ และงานเฉพาะอื่ น ๆ ให เกิด ความปลอดภั ย สํ าหรั บ

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู

- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มจํานวนหนวยกิต
- เพิ่มชั่วโมงทฤษฎี

- 98 รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
การวิ เคราะห ด า นวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง ผูปฏิบัติงาน การวิเคราะหดานวิศวกรรมความปลอดภัยเชิงปริมาณ
คุณลักษณะ และศึกษาดูงาน
และเชิงคุณลักษณะ และศึกษาดูงาน
0502422 มลพิษอากาศและการระบายอากาศ ใน 3(2-2-5) 0502451 การระบายอากาศ ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
งานอุตสาหกรรม
Air Pollution and Ventilation in Industrial Work
Ventilation in Industrial Work
บุรพวิชา : 0502321
บุรพวิชา : 0502351
ศึกษาความหมาย ชนิด แหลงกําเนิด วิธีการควบคุ ม
หลั ก การระบายอากาศภายในโรงงานอุ ต สาหกรรม
และระบบบํ าบั ด สารมลพิ ษ ทางอากาศ มาตรฐานกํ าหนดคุ ณ ภาพ การระบายอากาศทั่ วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ ชนิ ด ของ
อากาศ กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ หลักและวิธีการระบาย อุปกรณของระบบระบายอากาศ ทอ เครื่องดูดควัน และพัดลม อัตรา
อากาศทั่ ว ไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ ในงานอุ ต สาหกรรม การแลกเปลี่ยนอากาศ การบําบัดมลพิ ษอากาศประเภทฝุนละออง
สวนประกอบของระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบระบาย กาซและไอ หลักการออกแบบระบบระบายอากาศและบําบัดมลพิษ
อากาศ การบํารุงรักษา การประเมินประสิทธิภาพของระบบระบาย อากาศ หลักการควบคุมและการดูแลระบบบําบัดมลพิษอากาศ การ
อากาศ และฝกปฏิบัติการออกแบบและตรวจระบบระบายอากาศ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ระบบระบายอากาศและตรวจระบบระบายอากาศกฎหมาย มาตรฐาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษอากาศ
0502423 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับ 2(2-0-4)
ยกเลิก
ความปลอดภัย
Industrial Plant Design for Safety
ศึกษาการออกแบบและจัดการพื้ นที่สําหรับ กิจกรรม
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหรูปแบบสถานที่ อุปกรณ
การขนถ า ยลํ า เลี ย งวั ส ดุ ในโรงงาน การจั ด อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรเสนทางการเคลื่อนยายวัสดุและการสัญจรในโรงงาน การใช
สัญลักษณเพื่อบงชี้พื้นที่การใชงาน อุปกรณความปลอดภัย โครงสราง
พื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค โดยเน น การใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู

- ยกเลิ ก รายวิ ช านี้ ใ นห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ตาม มคอ.1
- เนื้อหาบางสวนบรรจุอยูในเนื้อหารายวิชา 0502351
หลักวิศวกรรมสําหรับงานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

- 99 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0502431 อาชีวเวชศาสตร
2(2-0-4)
Occupational Medicine
บุรพวิชา : 0207354
ศึกษาแนวคิดและหลักการดานอาชีวเวชศาสตร สาเหตุ
ลักษณะอาการ และแนวทางในการวินิจฉัยโรคและโรคอุบัติใหมที่เกิด
จากการประกอบอาชี พ กลไกการทํ า งานของร า งกายในสภาวะ
แวดลอมที่ไมเหมาะสมและเปนอันตรายตอสุขภาพ การปองกันโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ
0502432 การบริการสุขภาพและสงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
ในสถานประกอบการ
Health Service and Health Promotion in
the Workplace
ศึกษาหลักการบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ
ในสถานประกอบการ โครงสรางการจั ดระบบบริก ารสุ ขภาพ การ
บริการพื้นฐานที่สําคัญ กฎหมายที่เกี่ยวของ ระบบประกันสุขภาพใน
สถานประกอบการ เรียนรูและฝกปฏิ บัติการปฐมพยาบาลเบื้ องตน
และการจัดการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความ 3(2-2-5)
ปลอดภัย
Management of Occupational Health and
Safety
บุรพวิชา : 0502301, 0502303
ศึกษาความเปน มา หลักการบริห ารงานอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย ขอกําหนด มาตรฐานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารประยุ ก ต ร ะบบบริ ห ารงานทาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจติดตามและประเมินผล
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0502431 อาชีวเวชศาสตร
2(2-0-4) - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
Occupational Medicine
มาตรฐานผลการเรียนรู ตามมคอ.1
บุรพวิชา : 0207354
แนวคิ ด และหลั ก การด า นอาชี ว เวชศาสตร สาเหตุ
ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค แนวทางในการวินิจฉัยโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ กลไกการทํางานของรางกายในสภาวะ
แวดลอมที่คุกคามสุขภาพการปองกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
0502421 การบริการสุขภาพและสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
ในสถานประกอบการ
Health Service and Health Promotion in
Workplace
หลั ก การบริ การสุ ข ภาพและการส งเสริ มสุ ข ภาพในสถาน
ประกอบการ โครงสรางการจัดระบบบริการสุขภาพ การบริการพื้นฐานที่
สําคัญ กฎหมายที่เกี่ยวของ ระบบประกันสุขภาพในสถานประกอบการ
เรียนรูและฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการจัดการสงเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ การสงตอและการฟน ฟูสุขภาพ
0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและ 2(2-0-4)
ความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
Management
บุรพวิชา : 0502371, 0502341
ความเปนมา หลักการบริหารงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ข อ กํ า หนด มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ระบบบริหารงานทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การระบบอย า งมี

- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มหนวยกิต
- เพิ่มชั่วโมงบรรยาย
- เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ
- เพิ่มการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดจนการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ตามมคอ.1 โดยเพิ่มหัวขอการสงตอและ
การฟนฟูสุขภาพ
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับลดหนวยกิต
- ปรับลดศึกษาคนควาดวยตนเอง
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับจํานวนหนวย
กิจที่ลดลงโดย ปรับลด การฝกปฏิบัติการประยุกต

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 100 รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
การดําเนินการระบบอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน
ประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน
0502442 การควบคุมคุณภาพสําหรับความ
2(2-0-4) 0502391 การควบคุมคุณภาพสําหรับความ
ปลอดภัย
ปลอดภัย
Quality Control for Safety
ศึกษาแนวคิด หลักการในการควบคุมคุณภาพ เทคนิค
และเครื่องมือทางสถิติในการควบคุม คุณภาพงาน การบริหารคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพสําหรับความปลอดภัยตามมาตรฐานในประเทศ
และตางประเทศ
0502443 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Psychology
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี จิตวิทยาอุตสาหกรรม ปจจัย
ดา นสั งคมและสภาพแวดล อ มที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพกายและจิ ต ใจของ
ผูป ฏิ บั ติ งาน ความแตกต างระหวางบุ ค คลที่ สั ม พั น ธกั บ การทํ างาน
บุคลิกภาพในเชิงอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน การ
บริหารความขัดแยง ศึกษากรณีศึกษา
0502451 สัมมนาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ 1(0-3-0)
ปลอดภัย
Seminar in Industrial Hygiene and safety
ศึ ก ษ าค น คว า เกี่ ย วกั บ ป ระเด็ น ทางสุ ข ศาสตร
อุ ต สาหกรรมและความปลอดภั ย ที่ น า สนใจ ตลอดจนการพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหม ๆ สําหรับสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
จากเอกสารวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา

เหตุผลการปรับปรุง
2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา

Quality Control for Safety
แนวคิด หลักการในการควบคุมคุณ ภาพ เทคนิคและ
เครื่ องมื อ ทางสถิติ ในการควบคุ ม คุณ ภาพงาน การบริห ารคุ ณ ภาพ
การควบคุมคุณภาพสําหรับความปลอดภัยตามมาตรฐานในประเทศ
และตางประเทศ
0502481 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Psychology
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
การประยุ กต จิ ตวิ ทยาในงานอุ ตสาหกรรม ความพึ งพอใจในการทํ างาน
เทคนิคและวิธีการติดตอสื่อสาร การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการ
องคกร การบริหารความขัดแยง ผลกระทบของปจจัยความเครียดทางสังคม
และสิ่งแวดลอมตอการปฏิบัติงาน การจัดการความเครียด
0502433 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-3-0)

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Seminar in Occupational Health and Safety - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
ค น คว า ทบทวน เอกสารวิ ช าการหรื อ งานวิ จั ย ที่ เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
เกี่ ย วข อ งในประเด็ น ป ญ หาทางอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย มาตรฐานผลการเรียนรู ตาม มคอ.1
ตลอดจนการพั ฒ นาเทคโนโลยี เทคโนโลยี ด า นสารสนเทศในการ
จัดการความปลอดภัย หรือนวัตกรรมใหมๆที่ชวยควบคุมหรือปองกัน
อันตรายแกสุขภาพของผูประกอบอาชีพ วิเคราะห สังเคราะห สรุป
องคความรู และนําเสนอในรูปแบบสัมมนาโดยจัดใหมีผูเชี่ยวชาญรวม
ใหความรู คําแนะนําและถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ

- 101 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0502452

สหกิจศึกษา

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
6(0-18-0)

Cooperative Education
เรีย นรูแ ละปฏิ บั ติงานจริงทางด านวิชาชี พ สุขศาสตร
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ทํางานภายใตการควบคุมดูแลและ
การประเมินผลของนายจาง หัวหนาหนวยงานและอาจารยนิเทศ เปน
เวลาหนึ่งภาคเรียน
6(0-18-0)
0502453 ฝกประสบการณวิชาชีพสุขศาสตร
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
Professional Experience in Industrial Hygiene
and Safety
ฝกประสบการณ วิชาชีพสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัยในโรงงานหรือสถานประกอบการ และศึกษาคนควา
และฝ กปฏิบั ติในหั วขอที่ เกี่ยวกับ สุขศาสตรอุ ตสาหกรรมและความ
ปลอดภั ยตามความสนใจของผูเรีย น โดยการศึ กษาจากขอ มูล และ
สถานการณจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเรียนรูวิธีการคนหาปญหา
และการแกปญหา พรอมทั้งนําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
6(0-18-0)
0502454 การศึกษาอิสระ

เหตุผลการปรับปรุง

สหกิจศึกษา
6(0-18-0) - ปรับรหัสวิชา
Cooperative Education
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
ฝก ปฏิ บั ติ งานจริงทางด านวิช าชีพ อาชี วอนามั ยและ เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
ความปลอดภั ย จัด ทํ าโครงการและวิจัยทางดานอาชีวอนามั ย และ มาตรฐานผลการเรียนรู ตาม มคอ.1
ความปลอดภัย
0502435

0502434 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัย 6(0-18-0)
และความปลอดภัย
Professional Experience in Occupational
Health and Safety
ฝกประสบการณ วิชาชีพ ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในโรงงาน หรือสถานประกอบการ และศึกษาคนควา และฝก
ปฏิบัติในหัวขอวิจัยที่เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
ความสนใจของผูเรียน โดยการศึกษาจากขอมูลและสถานการณจริงใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเรียนรูวิธีการคนหาปญหา และการแกปญหา
พรอมทั้งนําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
ยกเลิก

Independent Study

ศึกษาความรูและประสบการณวิจยั ทางสุขศาสตร
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยตางประเทศ และทําโครงการศึกษา
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ผเู รียนสนใจ
รายวิชาใหม
0500201 การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

ไมมี
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- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อให สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู ตาม มคอ.1

ยกเลิกรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง เพื่อใหสอดคลอง
กับวัต ถุประสงคของหลักสูตร และมาตรฐานผลการ
เรียนรู ตามมคอ.1

2(1-2-3) เพิ่มรายวิชาใหมใหสอดคลองกับ มคอ.1และสอดคลอง
กับปรัชญาหลักสูตร และวิสัยทัศนของคณะวิทยาการ
Sustainable Health Development
แนวคิ ด หลั ก การ เป า หมาย กระบวนการของการ สุขภาพและการกีฬา มุงสูสภาวะที่ยั่งยืน
พัฒ นาที่ยั่งยืน โดยใชปญหาหรือประเด็นสุขภาพเปนศูนยกลางของ
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การพัฒ นาผานการบูรณาการศาสตรทางวิทยาการสุขภาพและการ
กีฬาและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของและประยุกตใชกับการพัฒนาสุขภาพ
0501232 การปองกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Control of Diseases
ธรรมชาติการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ ผลกระทบ
ของโรค หลั กการการป องกั นและควบคุม โรค สาเหตุ พยาธิส ภาพ
อาการแสดงของโรคที่พบบอย และฝกปฏิบัติการ วางแผนการปองกัน
โรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ
0501411 กฎหมายและจรรยาวิชาชีพสาธารณสุข
3(3-0-6)
Laws and ethics in public health
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายทางการแพทย
และสาธารณสุข พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม โรคไม ติ ด ต อ และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุ ม ชน บทบาทหน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของตนเองและวิ ช าชี พ
จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
0502281 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
3(3-0-6)
Health and Safety at Work
ป จจั ย เสี่ ยงต อสุ ขภ าพ จากการทํ างาน ใน ภ าค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่
ทํางานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนยายวัสดุ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาการปองกันและระงับอัคคีภัยการปองกัน
และควบคุ ม อั น ตรายจากสภาพแวดล อ มในการทํ า งานทางด า น
กายภาพเคมีชีวภาพและการยศาสตรการปองกันและเฝาระวังโรคจาก
การทํางานการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ มคอ.1และเป น
จุดเนนที่แสดงถึงความเฉพาะและความเชี่ยวชาญของ
ปริญญาและหลักสูตรของแตละสถาบัน

เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ มคอ.1และเป น
จุดเนนที่แสดงถึงความเฉพาะและความเชี่ยวชาญของ
ปริญญาและหลักสูตรของแตละสถาบัน

เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ มคอ.1และเป น
จุดเนนที่แสดงถึงความเฉพาะและความเชี่ยวชาญของ
ปริญญาและหลักสูตรของแตละสถาบัน
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เหตุผลการปรับปรุง
0502361 กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัย
2(2-0-4) เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ มคอ.1และเป น
ความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
จุดเนนที่แสดงถึงความเฉพาะและความเชี่ยวชาญของ
National and International Occupational
ปริญญาและหลักสูตรของแตละสถาบัน
Health and Safety Laws Regulations
ความรูพื้ นฐาน แนวคิ ด หลั กการ กําหนดมาตรฐาน
ตางๆ เจตนารมณและหลักการในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลให
เปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนขอพิพาทในการปฏิบัติตามกฎหมาย
0502373 การฝกปฏิบัติทางดานสุขศาสตร
2(0-6-0) เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ มคอ.1และเป น
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
จุดเนนที่แสดงถึงความเฉพาะและความเชี่ยวชาญของ
Field Practice in Industrial Hygiene and Safety ปริญญาและหลักสูตรของแตละสถาบัน
บุรพวิชา : 0502371
ฝกปฏิบัติการเก็บและวิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรมเพื่ อวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยการใช
เครื่องมือทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม
0502381 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการดาน
2(2-0-4) เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทสั ง คมที่
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป ลี่ ย น แ ป ล งไป จ า ก ก า ร ผ ลิ ต เพื่ อ ก า ร เข า สู
Occupational Health and Safety Business
ตลาดแรงงานเปนผูประกอบการรายใหม
and Entrepreneurship
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ที่ ตั้ ง
รูป แบบและลั ก ษณะของการประกอบธุร กิจ ด านอาชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย การสรางและการวางแผนธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด
การเงินและบัญชี กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ
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เหตุผลการปรับปรุง
0502482 การบริหารทรัพยากรมนุษยดาน
2(2-0-4) เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ มคอ.1และเป น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จุดเนนที่แสดงถึงความเฉพาะและความเชี่ยวชาญของ
Human Resource Management in
ปริญญาและหลักสูตรของแตละสถาบัน
Occupational Health and Safety

ไมมี

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม บทบาทและ
หน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารในด า นการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล กระบวนการ
บริหารงานบุคคล การวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและ
พั ฒ นา การกํ า หนดความก า วหน า ในการทํ า งาน การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง เนนการศึกษาในเรื่องการบริ หารคาจางและสวัสดิการ
แรงงานสัมพันธ ความปลอดภัย อนามัยและ สิ่งแวดลอมในการทํางาน
0502401 โครงการวิจัยทางดานอาชีวอนามัย
1(0-6-0) เพิ่ ม รายวิ ช าใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ มคอ.1และเป น
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
จุ ด เน น ที่ แ สดงถึ ง ความเฉพาะและโดดเด น ของ

ไมมี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

Occupational and Environmental Health
and Safety Research Project

การกํ า หนดประเด็ น ป ญ หาและหั ว ข อ วิจั ย การทบทวน
วรรณกรรม การกําหนดระเบียบวิธีวิจัย การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การจัดทําโครงรางวิจัย การนําเสนอ
โครงร างวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เคราะห ขอ มู ล การนํ าเสนอ
ผลการวิจัยและการจัดทํารูปเลมรายงานวิจัย

หลั กสู ตร และส งเสริม ให นิ สิต พั ฒ นาการเรียนรูด วย
ตนเองไดตลอดชีวิต
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ภาคผนวก ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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