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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

:

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิ ทยาเขต/คณะ/สาขาวิ ชา

:

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวลด้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ (ไทย)

:

วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

:

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:

B.S. (Occupational Health and Safety)
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3. วิ ชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรทีม่ ุ่งให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถในการดาเนินงานทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ถูกต้องและเหมาะสม ทัง้ ด้านการตระหนักถึงอันตรายและโรคจากการทางาน การประเมินอันตราย
การวิเคราะห์ และการป้องกันและควบคุมอันตรายและโรคทีเ่ กิดจากการทางาน มุ่งให้ผเู้ รียนสามารถประยุกต์
นาความรูค้ วามเข้าใจทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาใน
ระดับสูง อีกทัง้ มุง่ ให้ผเู้ รียนตระหนักและซาบซึง้ ในคุณค่า ของวิชาชีพทีเ่ หมือนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติ
ทัง้ ในแง่ของความปลอดภัยทัง้ ในด้านสุขภาพและทรัพย์สนิ การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่ง
สอนทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมุ่งฝึ กผูเ้ รียนให้ปฏิบตั ทิ กั ษะ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทัง้ สอนให้สามารถถ่า ยถอดความรูใ้ ห้แก่บุคคลอื่นๆ ให้สามารถ
เข้าใจในเรือ่ งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพือ่ ให้งานด้านอาชีวอนามัยมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอน เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและตาราในวิชาหลัก เป็ น ตารา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยทีส่ ามารถพูด ฟงั อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย พ.ศ. 2550 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 ได้รบั ความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2554 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554
 คณะกรรมการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
วันที่ 14 มิถุนายน 2554
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 คณะกรรมการบริห ารวิช าการมหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิม พระเกีย รติ อนุ ม ตั ิ/ เห็น ชอบ
หลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 วันที่ 20 กันยายน 2554
 คณะกรรมการบริห ารของสภามหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิม พระเกีย รติ อนุ ม ตั ิ/ เห็น ชอบ
หลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2554 วันที่ 1 ธันวาคม 2554
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย หัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุ มตั /ิ เห็นชอบหลักสูต ร ใน
การประชุมครัง้ ที่ 1/2555 วันที่ 12 มกราคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยระดับวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข
9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อ – สกุล
1. อาจารย์วาสนา ศิลางาม

-

2. อาจารย์นิตยา โพธิ ์ศรีขาม

-

3. อาจารย์อุมารินทร์
พูลพานิชอุปถัมย์

-

-

วท.บ (สาธารณสุข ศาสตร์ ) สาขาอาชีว
อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
วท.บ (สาธารณสุข ศาสตร์ ) สาขาอาชีว
อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)
วทม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547)
วท.บ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย )
มหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิม พระเกีย รติ
(2547)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
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ตาแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

เลขประจาตัว
ประชาชน

อาจารย์

3710100470708

อาจารย์

3450800160135

อาจารย์

3739900062262
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4. อาจารย์พรพิมล
เชวงศักดิ ์โสภาคย์

-

5. อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน

ตาแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทวไป)
ั่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (2528)
สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2532)

อาจารย์

3509901253772

ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)

อาจารย์

3709900387650

คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อ – สกุล

-

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตัง้ อยู่เลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา – ตราด
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สถานทีฝ่ ึกงาน การฝึกปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร คือนักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้
ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ น้นการทางานโดยใช้ความรูแ้ ละการบูรณาการ
เป็ นหลัก ในสถานการณ์จริงทีส่ ถานประกอบ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการสุขภาพทุกระดับ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากขึน้ ส่งผลให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงของลักษณะแรงงานของประชาชน มีการเคลื่อนย้านแรงงานเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมมาก
ขึน้ คนในวัยแรงงานคือ รุน่ พ่อแม่ตอ้ งทางานหนักมากขึน้ ส่งผลให้เกิด ปญั หาสุขภาพ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ
และการทางาน โดยเฉพาะการเจ็บปว่ ยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบตั เิ หตุ โรคมะเร็ง
เบาหวานความดันโลหิตสูง โรคเครียด และยังพบปญั หาสุขภาพจากการทางานทัง้ โรคจากการทางานและ
อุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะเกิดขึน้ จากการใช้เครื่องจักรหรือการขาดการป้องกันทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนปญั หา
ภาวะสุขภาพทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนัน้ การจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต้องนาปญั หาสุขภาพทัง้ ในด้านการเกิดโรคและการเกิดอุบตั เิ หตุของประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพ
มาพิจารณาอย่างรอบด้าน และให้ความสาคัญทีส่ ขุ ภาวะของคนทางานด้วย
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทาให้คนไทยต้องอยู่ในสังคมที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมและต้องเปลีย่ นแปลงการเรียนรูข้ า่ วสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ วิถชี วี ติ ของ
คนเปลีย่ นแปลงไป ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรและลักษณะโครงสร้างของครอบครัวจาก
ครอบครัวขยายมาเป็ นครอบครัวเดีย่ วการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อประชาชนทัง้ ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ทาให้รปู แบบการดารงชีวติ ของคนไทย เช่น การพักผ่อน การทากิจกรรม การเดินทาง การรับประทานอาหาร
การมีเพศสัมพันธ์ และบริบทอื่น ๆ เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทางานทีม่ พี ฤติกรรม
เปลีย่ นแปลงไปจากวัฒนธรรมดัง้ เดิมของไทย นอกจากนัน้ นโยบายของรัฐบาลในการให้ไ ทยเป็ นศูนย์กลางของ
บริการสุขภาพ จึงมีคนต่างชาติเข้ามารับบริการด้านสุขภาพมากขึน้ ในทุกปี
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ ยวข้องกับพันธกิ จของ
มหาวิ ทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการดูแ ลสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมของตนเองและหน่ วยงาน เพิม่ บทบาทของผูส้ าเร็จการศึกษาในการตระหนักประเมิน ป้องกัน
และควบคุม พฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมให้แก่บุคคลทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ
กลุ่มวัยแรงงาน และสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัย
บูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อปญั หาสุขภาพ
และความปลอดภัยของประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพทัง้ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่นๆ เข้ากับ
การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และส่งเสริมผูเ้ รียนให้ทา
กิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคานึงถึงสถานการณ์ดา้ นปญั หาสุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ทัง้ ระดับสถานประกอบการและระดับประเทศ
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิ ชาอื่น
วิชาในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทัวไปและหมวดวิ
่
ชาชีพพืน้ ฐาน เปิ ดสอนโดยสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้สาขาวิ ชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- PB 2032 กฎหมายสาธารณสุข และ PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้ งต้น สอน
ให้นกั ศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
- PB 3053 ระบาดวิทยา สอนให้นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
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13.3 การบริ หารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ มีหวั หน้าสาขาวิชา เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักโดยทางาน
ประสานกับ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบและ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ควบคุมการดาเนินการเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดรายวิชา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นหลักสูตรทีผ่ ลิตบุคลากร
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรับผิดชอบต่อปญั หาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูป้ ระกอบ
อาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ด้วยการทางานที่มคี ุณธรรม คณะสาธารณสุขศาสาตร์และสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงมุ่งจัดการศึกษาที่ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ ซึ่งจะทาให้
ผูเ้ รียนเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม หมวดวิชาชีพเพื่อนาความรูม้ าใช้ในการบริหารจัดการ
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมและป้องกัน
การออกแบบสภาวะการทางานและสิง่ แวดล้อมในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยทัง้ ต่อสุขภาพและทรัพย์สนิ อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพมี
สุขภาพและความปลอดภัยทีด่ ี รวมถึงประโยชน์ทจ่ี ะส่งผลต่อผูป้ ระกอบการได้มากขึน้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในวางแผนและปฏิบตั งิ านทางด้านสาธารณสุขได้
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในวางแผนและปฏิบตั งิ านทางด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานได้
1.3 เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถประยุกต์นาความรูค้ วามเข้าใจทางทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยไปใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาในระดับสูง
ั หาทางด้า นวิท ยาศาตร์แ ละ
1.4 เพื่อ ให้บ ัณ ฑิต สามารถน าหลัก การวิจ ัย ไปประยุ ก ต์ แ ก้ไ ขป ญ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับงานสาธารณสุข อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
1.5 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามสามารถในการเป็ นผูน้ า และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
1.6 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการในระดับสูงต่อไป
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง

คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 4 ปี
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ที่ เ น้ น ส ถ า น
ประกอบการ เช่ น โรงงาน
อุ ต สาหกรรม หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หน่ วยงาน
ด้านสุขภาพเป็ นหลัก

1. ส่งเสริมการใช้ทกั ษะของอาจารย์ใน
การประยุกต์วชิ าการไปใช้ในสถาน
ประกอบการเป็ นหลัก
2. ส่ ง เสริม การท าวิจ ัย และการออก
บริก ารวิช าการของนั ก ศึก ษาและ
อาจารย์ในสถานประกอบการ
3. ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน
4. สร้ า งความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอกในการ
ดาเนินการด้านวิชาการและกิจกรรม
บริก ารวิช าการ เช่ น คณะเทคนิ ค
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรม เป็ นต้น

1.

1. พัฒ นาสื่อ การเรีย นการสอนให้ ม ี
เนื้อหาทันสมัย น่ าสนใจ เข้าใจง่าย
และเข้าถึงได้ตลอดเวลา
2. ส่ง เสริม การสร้า งสื่อ การเรีย นการ
สอนให้ได้มาตรฐานและอ้างอิงได้
3. บูรณาการ /เพิ่ม เนื้ อหาเรื่องอาชีว อ
นามัย และความปลอดภัย จากการ
จัด การความรู้ข องการออกบริก าร
วิชาการและการวิจยั
1. เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรีย นการสอนโดยเน้ น ผู้เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้
2. พัฒ นา /ปรับ ปรุ ง ระบบอาจารย์ ท่ี
ปรึ ก ษาที่ เ น้ น การใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี
คุณภาพของนักศึกษา
3. พัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษาให้
มีภาวะผูน้ า การนาเสนอ การทางาน
ทีเ่ ป็ นระบบ มนุษยสัมพันธ์เป็ นเลิศ

1.

2. แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้ทนั สมัยและเข้าถึงง่าย

3. แผนการส่งเสริม การเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2.
3.

4.
5.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
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จ านวนรายวิช าที่ม ีแ บบฝึ ก หัด เชิง
ลงมือปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ
ผลการประเมิ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ
ประสิทธิภาพการสอน
จานวนงานวิจยั และโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น ส ถ า น
ประกอบการและร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการต่ อ การฝึ ก ปฏิบ ัติง าน
ของนักศึกษา
โครงการความร่วมมือกับหน่ วยงาน
ภายในและภายนอกในการ
ดาเนินการด้านวิชาการและกิจกรรม
บริการวิชาการ
จานวนรายวิชาทีจ่ ดั ทา e-learning
VCD และ DVD เป็ นต้น
จ านวนรายวิ ช าที่ จ ั ด ท าเอกสาร
ประกอบการสอนหรือตารา
จ านวนรายวิช าที่ บู ร ณาการ /เพิ่ม
เนื้ อหาเรื่องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ดั ทาการ
จัดการความรู้
จานวนรายวิชาที่มรี ูปแบบการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ
อาจารย์ทป่ี รึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จ านวนโครงการ /กิ จ กรรมพัฒ นา
นักศึกษาทีน่ กั ศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ
จ านวนรางวัล ที่ ไ ด้ ร ับ จากการท า
กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ท้องถิน่ ระดับชาติ และนานาชาติ
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

4. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใ ห้ บ ั ณ ฑิ ต มี ค วา ม
พร้อ มที่จ ะเข้า สู่ วิช าชีพ อาชีว
อนามัยและความปลอดภัย

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบตั ทิ ่เี น้นการมีส่วนร่วม
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น แ ห ล่ ง ฝึ ก กั บ
สาขาวิชา
2. จัดระบบและกลไกห้องปฏิบตั ิอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยทีส่ ง่ เสริม
การเรีย นรู้ต ามความต้อ งการของ
นักศึกษา
3. มี อุ ป ก ร ณ์ /เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ มี ค ว า ม
เพียงพอตามมาตรฐาน
4. ส่ง เสริม การจัด กิจ กรรมสร้า งเสริม
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ภ า ษ า จี น แ ล ะ
ภาษาญีป่ นุ่ เป็ นต้น
5. ส่ง เสริม การจัด กิจ กรรมสร้า งเสริม
ทักษะการใช้ค อมพิวเตอร์ท่ีจาเป็ น
ในวิชาชีพ
6. ส่ง เสริม ให้อ าจารย์ม ีท ัก ษะในการ
ปฏิ บ ัติ ก ารด้ า นอาชีว อนามัย และ
ความปลอดภั ย /ด้ า นวิ ช าการที่
ทันสมัย

5. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรียนรูท้ งั ้ 6 ด้าน

1. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ท่ี
เน้นการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ั ญา
ด้ า นความรู้ ทั ก ษะทางป ญ
ทัก ษะสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
2. เนื้อหาในรายวิชาภาคปฏิบตั ทิ ่ไี ด้รบั
การปรับปรุงตามข้อแนะนาของผู้ใช้
บัณฑิต/บุคคลากรแหล่งฝึกงาน
3. ร้อยละ ของนักศึกษาที่มคี ะแนนการ
ทดสอบความพร้อ มสู่วิช าชีพ เกิน
ร้อยละ 70 ของนักศึกษาที่มคี ะแนน
วิชาของสาขาวิชาฯไม่น้อยกว่า 2 00.
จาก 4.00
4. จานวนครัง้ ในการเข้ารับการอบรม
เรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาการ
ปฏิ บ ัติ ก ารด้ า นอาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย ของอาจารย์
5. จ า น ว น ค รั ้ง ใ น ก า ร อ อ ก บ ริ ก า ร
วิช าการในการตรวจวัด การจัด
อบรม เรื่อ งจิต วิท ยาอุ ต สาหกรรม
ความปลอดภัย อาชี ว เวชศาสตร์
และอัคคีภยั ของอาจารย์
6. มีร ะบบและกลไกการใช้ห้องปฏิบ ัติ
และเครื่องมืออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยนอกตารางการเรียนการสอน
7. สัดส่วนเครือ่ งมือต่อจานวนนักศึกษา
8. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
อังกฤษ จีน ญีป่ นุ่
9. โครงการส่ ง เสริม การจัด กิ จ กรรม
สร้างเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทีจ่ าเป็ นในวิชาชีพ
10. การเข้ า อบรมเพิ่ ม ทั ก ษะในการ
ปฏิ บ ัติ ก ารด้ า นอาชี ว อนามัย และ
ความป ลอดภั ย /ด้ า นวิ ช าการ ที่
ทันสมัย
1. จานวนอาจารย์ท่ไี ด้เข้าอบรมทักษะ
การสอนและการประเมินผลตามผล
การเรียนรูท้ งั ้ 6 ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ท่ีมุ่งผล
การเรียนรูท้ งั ้ 6ด้าน
3. ร้อยละของนักศึกษาทีข่ น้ึ ชื่อไว้ท่กี รม
สวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงานเพื่อ
แ ส ด ง ต น ว่ า ผ่ า น ห ลั ก สู ต ร ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยแบ่งปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึง่ เป็ นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิ ดภาคฤดูรอ้ นได้ เป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ระบบ
การศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
2.

การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูรอ้ น เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 16
ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการเรียนทีเ่ ลือกเรียน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีเกรดเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 2.50 หรืออยูใ่ นดุลย์พนิ ิจของ
คณะกรรมการวิชาการคณะ
(2) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดี
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติทเ่ี ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
(4) มีคุณสมบัตอิ ่นื ครบถ้วนตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
การรับสมัครผูเ้ ข้าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเพือ่ เข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
(2) สอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) คัดเลือกด้วยวิธเี ทียบโอน หรือสอบคุณวุฒอิ ย่างอื่นแทน
(4) รับเข้าตามโครงการพิเศษ
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา

ปี การศึกษา
2556
2557
120
120

ชัน้ ปีท่ี 1

2555
120

ชัน้ ปีท่ี 2

130

108

108

108

108

ชัน้ ปีท่ี 3

88

124

103

103

103

ชัน้ ปีท่ี 4

82

84

118

98

98

รวม

420

436

2558
120

2559
120

449

429

429

หมายเหตุ : คาดว่าปีแรกจะมีนกั ศึกษาลาออกและสอบไม่ผา่ น 10 %
ปีที ่ 2 และ 3 คาดว่าจะมีนกั ศึกษาลาออกและสอบไม่ผา่ น 5 %

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา +
ค่าลงทะเบียน
จานวนนักศึกษา ( คน )

ปี งบประมาณ
2555
420

2556
436

2557
449

2558

2559

429

429

รวมรายรับ (บาท ) 32,257,200 33,718,400 34,926,500 32,880,500

32,880,500
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่ วย บาท)

หมวดเงิ น

ปี งบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

2,856,000

3,060,000

3,264,000

3,672,000

3,876,000

788,050

793,300

708,350

821,100

821,100

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
(ห้องเรียน)

3,262,500

3,240,000

3,285,000

3,262,500

3,262,500

3. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง *

7,562,024

7,850,102

8,084,164

7,724,068

7,724,068

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจาร่วมสอน

รวม ก

14,468,574 14,943,402

15,341,514 15,479,668 15,683,668

ข .งบลงทุน
1. ค่าหนังสือ/ตารา/วารสาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2. ค่าครุภณ
ั ฑ์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. วัสดุ /อุปกรณ์ทางการศึกษา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รวม ข

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

รวม (ก)+(ข)

14,968,574 15,443,402

15,841,514 15,979,668 16,183,668

จานวนนักศึกษา **

420

436

449

429

429

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
(บาทต่อปี )

35,639

35,421

35,282

37,249

37,724

หมายเหตุ


* หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นกลาง เป็ นค่ า เฉลี่ ย จากค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการบริ ห าร
ประกอบด้วย เงิ นเดือน หนังสือ ค่าสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน เจ้าหน้ าที่ รกั ษาความสะอาด /รักษา
ความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานความร่วมมือต่าง ๆ



** หมายถึง จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบชัน้ เรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 6 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 สูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1.1 หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาซึง่ สอดคล้องกับทีก่ าหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่ วยกิ ต
ก .หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
 กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาแกน
- วิชาเอก
ค .หมวดวิ ชาเลือกเสรี

30 หน่ วยกิ ต
6
8
7
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
109 หน่ วยกิ ต

40
69
21
48
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หลักเกณฑ์ในการใช้รหัสวิ ชาในหลักสูตร
รหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 มีการกาหนดรหัสประจาวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ คือ
1) รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร หมายถึง
AN
:
BH
:
BI
:
CH
:
EG
:
GE
:
MA
:
MI
:
OH
:
PB
:
PH
:
PS
:
ST
:

ความหมาย
รายวิชาในหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาชีวเคมี
รายวิชาในหมวดวิชาชีววิทยา
รายวิชาในหมวดวิชาเคมี
รายวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
รายวิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาจุลชีววิทยา
รายวิชาในหมวดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายวิชาในหมวดวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาฟิสกิ ส์
รายวิชาในหมวดวิชาสรีรวิทยา
รายวิชาในหมวดวิชาสถิตศิ าสตร์

2) รหัสตัวเลข
เลขหลักพัน 100X – 699X หมายถึง
เลขหลักร้อยและหลักสิบ
หมายถึง
เลขหลักหน่วย
หมายถึง

รายวิชาระดับปริญญาตรี
ลาดับวิชา
หน่วยกิต

การกาหนดชัวโมงจั
่
ดกิ จกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิ ชา
การกาหนดชัวโมงกิ
่
จกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้กาหนดชัวโมงการเรี
่
ยนการสอนตามหน่วยกิตรายวิชา ดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง A(B1//B2-C1/C2- D1/D2)
A
B1
B2
C1
C2
D1
D2
หมายเหตุ

หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทัง้ หมดของรายวิชา
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตการบรรยาย
หมายถึง
จานวนหน่วยชัวโมงบรรยายต่
่
อสัปดาห์
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตการฝึกปฏิบตั ใิ นห้องทดลอง
หมายถึง
จานวนชัวโมงการฝึ
่
กปฏิบตั ใิ นห้องทดลองต่อสัปดาห์
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
หมายถึง
จานวนชัวโมงการฝึ
่
กงานหรือการฝึกภาคสนามต่อสัปดาห์
จานวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้องเท่ากับจานวนหน่วยกิตทัง้ หมด B1+C1+ D1 = A
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3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
(Health and Quality of Life Development)
GE 1082 โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวติ
(World View and Ways of Life)
GE 1092 จิตวิทยาเพือ่ การดารงชีวติ
(Psychology for Living)
2 ) กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
(Thailand in Contemporary World Events)
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
(Life and Sufficiency Economy)
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
GE 2212 ภาวะผูน้ ากับการจัดการ
(Leadership and Management)
3 ) กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
(Information Technology and Learning)
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
(Skill and Process of Thinking)
MA 1003 คณิตศาสตร์
(Mathematics)
4 ) กลุ่มวิ ชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
(Thai Language and Communication)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
(English for Connunication I)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
(English for Communication II)

จานวน

145 หน่ วยกิ ต
30 หน่ วยกิ ต
6 หน่ วยกิ ต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

จานวน

8 หน่ วยกิ ต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

จานวน

7 หน่ วยกิ ต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

จานวน
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ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
กลุ่มพืน้ ฐานวิ ชาชีพ
จานวน
AN 2213 กายวิภาคศาสตร์
(Anatomy)
BH 2333 ชีวเคมีพน้ื ฐาน
(Basic Biochemistry)
BI 1012 ชีววิทยา
(Biology)
BI 1041 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา
(Biology Laboratory)
CH 1213 เคมีทวไป
ั่ 1
(General Chemistry I)
CH 1223 เคมีทวไป
ั่ 2
(General Chemistry II)
CH 1251 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
(Chemistry Laboratory I)
CH 2233 อินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
(Basic Organic Chemistry)
CH 2241 ปฏิบตั กิ ารอินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
(Basic Organic Chemistry Laboratory)
EG 5113 การฟงั -การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
(English Listening-Speaking for Professional Purposes)
EG 5123 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
(English Reading-Writing for Professional Purposes)
MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)
PH 1133 ฟิสกิ ส์
(Physics)
PH 1171 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
(Physics Laboratory)
PS 2323 สรีรวิทยา
(Physiology)
ST 2003 ชีวสถิติ
(Biostatistics)
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109 หน่ วยกิ ต
40 หน่ วยกิ ต
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
4(3/3-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
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กลุ่มวิ ชาชีพ
วิ ชาแกน
PB 2012 การสาธารณสุขเบือ้ งต้น
(Basic Public Health)
PB 2022 สุขศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
(Health Education and Behavior Science)
PB 2032 กฎหมายสาธารณสุข
(Public Health Laws)
PB 2042 การบริหารงานสาธารณสุข
(Public Health Administration)
PB 2223 อนามัยชุมชน
(Community Health)
PB 3053 วิทยาการระบาด
(Epidemiology)
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้ งต้น
(Introduction to Occupational Health and Safety)
PB 3091 ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี และปฐมพยาบาล
(Rescue and Frist Aid Operation)
PB 3133 อนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
(Environmental Health and Management)
วิ ชาเอก
OH 3013 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
(Fundamental of Industrial Hygiene)
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
(Principles of Industrial Hygiene Engineering)
OH 3032 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
(Industrial Process and Hazards)
OH 4012 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทางาน
(Ergonomics and Work Physiology)
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร์
(Occupational Mediciene)
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)
OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม
(Occupational Toxicology)

จานวน
จานวน

69 หน่ วยกิ ต
21 หน่ วยกิ ต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/2-0)
3(3/3-0-0)

จานวน
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48 หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
2(2/2-0-0)
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3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
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OH 4084 การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
4(1/1-3/9-0)
(Industrial Sampling and Analysis)
OH 4092 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Occupational Health and Safety Legistation)
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Ventilation)
OH 4123 การป้องกันอัคคีภยั และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
3(3/3-0-0)
(Fire Prevention and Emergency Responses)
OH 4136 การฝึกปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6(0-0-6/40)
(Occupational Health and Safety Practices)
OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Psychology)
OH 4192 การประเมินและการจัดการความเสีย่ ง
2(2/2-0-0)
(Risk Assessment and Management)
OH 4213 การวิจยั ทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
3(2/2-1/3-0)
(Research in Occupational and Public Health )
OH 4223 ความปลอดภัยในการทางาน
3(3/3-0-0)
(Safety in Workplace)
OH 4232 การบริหารงานด้านความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Safety Mangement)
หมวดวิ ชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิ ต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีทเ่ี ปิดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ตามความ
สนใจ หรือจากรายวิชา
OH 1023 สารสนเทศและการนาเสนอผลงานในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2/2-1/1-0)
(Information and Presentration for Occupational Health and Safety)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
CH 1213
CH 1251
GE 1072
GE 1092
GE 1102
GE 1122
GE 1132
GE 2202
MA 1003

เคมีทวไป
ั่ 1
ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
จิตวิทยาเพือ่ การดารงชีวติ
ไทยกับสภาวการณ์โลก
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการคิด
กฎหมายกับสังคม
คณิตศาสตร์
รวม

หน่ วยกิ ต
3
1
2
2
2
2
2
2
3
19

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
3
0
3
1
2
2
2
2
2
2
3
17
5
-

19 หน่ วยกิ ต 22 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์

BI 1012
BI 1041
CH 1223
CH 2233
CH 2231
GE 1043
GE 1053
GE 1082
…………

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิ ต

ชีววิทยา
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา
เคมีทวไป
ั่ 2
อินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
ปฏิบตั กิ ารอินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวติ
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

2
1
3
3
1
3
3
2
3
21

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
18
8
-

21 หน่ วยกิ ต 26 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
AN 2213
BH 2233
GE 1063
MI 2134
PB 2012
PH 1133
PH 1171

กายวิภาคศาสตร์
ชีวเคมีพน้ื ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
การสาธารณสุขเบือ้ งต้น
ฟิสกิ ส์
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์

หน่ วยกิ ต
3
3
3
4
2
3
1
19

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
3
3
2
2
3
3
3
3
3
15
11
-

19 หน่ วยกิ ต 26 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์

GE 1112
GE 2212
PB 2022
PB 2032
PB 2042
PB 2223
PB 3091
PS 2323
ST 2003

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิ ต

ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
ภาวะผูน้ ากับการจัดการ
สุขศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
กฎหมายสาธารณสุข
การบริหารสาธารณสุข
อนามัยชุมชน
ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี และการปฐมพยาบาล
สรีรวิทยา
ชีวสถิติ
รวม

2
2
2
2
2
3
1
3
3
20

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
17
8
-

20 หน่ วยกิ ต 25 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์
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แผนการศึกษา (ต่อ)

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
EG 5113
OH 3013
OH 3032
OH 3023
OH 4012
PB 3053
PB 3073
PB 3133

การฟงั -การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
วิศวกรรมสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทางาน
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้ งต้น
อนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
รวม

หน่ วยกิ ต
3
3
2
3
2
3
3
3
22

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
3
3
2
2
3
1
2
3
3
3
20
5
-

22 หน่ วยกิ ต 25 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
EG 5123
OH 4223
OH 4043
OH 4092
OH 4062
OH 4073
OH 4084

การฟงั -การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
ความปลอดภัยในการทางาน
อาชีวเวชศาสตร์
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
พิษวิทยาอุตสาหกรรม
การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
รวม

หน่ วยกิ ต
3
3
3
2
2
3
4
20

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
3
3
3
2
2
3
1
9
17

9

-

20 หน่ วยกิ ต 26 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์
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แผนการศึกษา (ต่อ)

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
OH 4113
OH 4123
OH 4152
OH 4192
OH 4232
OH 4213
…..…..

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
การป้องกันอัคคีภยั และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การประเมินและการจัดการความเสีย่ ง
การบริหารงานด้านความปลอดภัย
การวิจยั ทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่ วยกิ ต
3
3
2
2
2
3
3
18

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
3
3
2
2
2
2
3
3
17

3

-

18 หน่ วยกิ ต 20 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิ ต

OH 4136 การฝึกปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6

รวม

6

จานวนชัวโมง
่
/สัปดาห์
(ทฤษฎี ปฏิ บตั ิ ฝึ กงาน)
40
-

-

40

6 หน่ วยกิ ต 36 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
1. กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์
GE 1072
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2(1/1-1/2-0)
(Health and Quality of Life Development)
Prerequisite: None
ความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษ ย์ในการออกกาลังกาย การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
โครงสร้างและหน้าทีก่ ารทางานของร่างกายมนุ ษย์ หลักการและวิธกี ารออกกาลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพ
ทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย นันทนาการเพื่อสุขภาพ การเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ามทีด่ ี การนาความรูแ้ ละทักษะการออกกาลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม การฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิ
GE 1082

โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวติ
2(2/2-0-0)
(World View and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความส าคัญ ของโลกทัศ น์ ป จั จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ โลกทัศ น์ เช่ น ศาสนา ปรัช ญา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมทีส่ มั พันธ์กบั การดาเนินชีวติ การเข้าใจชีวติ แบบเชื่อมโยงทัง้ ในระดับปจั เจก สังคม
และสิง่ แวดล้อมทัง้ ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมอย่างบูรณาการ การเลือกทางดาเนินชีวติ ที่ดงี ามบนพื้นฐาน
จริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา ความรับผิดชอบ การอุทศิ ตนและการสร้างสรรค์สงั คม ทีจ่ ะนามาซึง่ สันติสุขที่
แท้จริง
GE 1092

จิตวิทยาเพือ่ การดารงชีวติ
2(2/2-0-0)
(Psychology of Living)
Prerequisite : None
ศาสตร์เ กี่ย วกับ ความเข้า ใจตนเอง การตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของตน ความเข้า ใจผู้อ่ืน การสร้า ง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิตทีด่ ใี นการดารงชีวติ เสริมสร้างการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการกับปญั หา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
2. กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์
GE 1102
ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite : None
เหตุการณ์ต่างๆ ของโลก และปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงปจั จุบนั ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ความขัดแย้งในภูมภิ าคต่างๆ ของโลกและการประสาน
ประโยชน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การแข่งขันด้านการค้า บทบาทของไทยในเวทีโลก การปรับตัวของไทยกับ
สถานการณ์โลก แนวโน้มของสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปญั หาของประชาคม
โลกเพือ่ ให้เกิดสันติภาพอย่างยังยื
่ น
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GE 1112

ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite : None
ความเป็ นมา และความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แนวทางการดาเนินชีวติ และการปฏิบ ตั ติ นตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ความสัม พันธ์ร ะหว่า งเกษตรทฤษฎีใ หม่แ ละปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง กรณี ศึก ษาในโครงการ
พระราชดาริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กรณีตวั อย่างเศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
GE 2202

กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งสัง คม รัฐ กับ กฎหมาย ทฤษฎีแ ละแนวคิด ทางสัง คมวิท ยาทางกฎหมาย
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายในสภาพความเป็ นจริงของสังคม กรณีศกึ ษาและสถานการณ์จาลอง บทบาทของกฎหมายกับ
สังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม กฎหมายกับการพัฒนาประเท การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบกฎหมาย
GE 2212

ภาวะผูน้ ากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูน้ าและภาวะความเป็ นผูน้ า การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อ
พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้านการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
3. กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
GE 1122
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
Prerequisite : None
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล การสืบค้นและการนาเสนอสารสนเทศเพื่อการแสวงหา
ความรูแ้ ละการเรียนรูใ้ นสังคมยุค สารสนเท สังคมดิจทิ ลั และสังคมแห่งปญั ญาทีม่ ตี ่อชีวติ และความเป็ นอยู่ของ
มนุ ษย์
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GE 1132

ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
(Skills and Process of Thinking)
Prerequisite : None
ลักษณะและขอบข่ายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธกี ารสร้างทักษะการคิด การคิดอย่างเป็ นระบบ
การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปญั หาและการเขียนแผนผัง
ความคิด การตรวจสอบความคิด การวิเ คราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขในสถานการณ์และประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวติ
MA 1003

คณิตศาสตร์
3(3/3-0-0)
(Mathematics)
Prerequisite : None
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มแิ นนต์ ความหมายของเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ
การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ฟงั ก์ชนั ลิมติ และความต่อเนื่อง อนุ พนั ธ์และการ
ประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์
4. กลุ่มวิ ชาภาษา
GE 1043
ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟงั การพูด การอ่านและการเขียน การฟงั และการอ่านจับใจความ
การพูดในทีป่ ระชุม การเขียนรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิง่ พิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็ น
เครือ่ งมือในการศึกษาหาความรูแ้ ละการใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารในชีวติ ประจาวัน การรูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลง
ทางภาษาไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมทัง้ ฐานะผูร้ บั สาร และผูส้ ง่ สาร
GE 1053

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
Prerequisite : None
การใช้ภาษาทัง้ สี่ด้าน คือ การฟงั การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้ นการฟงั และการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน การอ่านเพือ่ ความเข้าใจ การเขียนบันทึกอย่างง่าย เพือ่ การสือ่ สาร
GE 1063

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
Prerequisite : GE 1053
ทักษะในการใช้ศพั ท์ สานวน แสลงและสุภาษิ การสนทนาเกีย่ วกับหัวข้อในชีวติ ประจาวันในเรื่องต่างๆ
การอ่านเพือ่ ความเข้าใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและความเรียงแบบต่าง ๆ
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หมวดวิ ชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิ ชาพืน้ ฐานวิ ชาชีพ
AN 2213
กายวิภาคศาสตร์
3(2/2-1/3-0)
(Anatomy)
Prerequisite : BI 1012
โครงสร้าง ตาแหน่ งของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ การแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อ กระดูก กล้ามเนื้อ
เม็ดเลือด ทางเดิน ของเส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ งอวัย วะต่า งๆ ลัก ษณะทางมหกายวิภ าค และจุล กายวิภ าคของ
อวัยวะในระบบต่างๆ กลไกการทางานและการประสานงานระหว่างอวัยวะในระบบต่างๆ การเจริญเติบโตของ
ตัวอ่อน
BH 2233

ชีวเคมีพน้ื ฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Biochemistry)
Prerequisite : BI 1012 และ CH 2233
ส่วนประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัตทิ างเคมีของสารโมเลกุล รวมถึงบทบาท หน้าที่ และกระบวนการเมตา
บอลิซมึ ของสารชีวโมเลกุล จาพวกคาร์โบไฮเดรท ไขมัน กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอคิ เอนไซม์ โคเอนไซม์
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ตลอดจนความผิดปกติของเมตาบอลิซมึ ของสารชีวโมเลกุล การควบคุมร่างกายให้อยู่ใน
สภาวะสมดุล การแสดงออกของสารพันธุกรรม หลักของพันธุวศิ วกรรม
BI 1012

ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
(Biology)
Prerequisite : None
การรวมเข้าด้วยกันและการจัดระเบียบในการดารงชีวติ ในเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างสสาร พลังงาน
การดารงอยู่ การเปลีย่ นแปลงพลังงานและมโนมติพน้ื ฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถ่ายทอดพันธุกรรม
การขยายพันธุ์ และกระบวนการวิวฒ
ั นาการทางพืน้ ฐานพันธุกรรม
BI 1041

ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1012
ปฏิบตั ทิ ดลองเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะในการใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อกระตุ้นให้มนี ิสยั
เป็ นผูช้ า่ งสังเกต ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นในการก่อให้เกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ
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CH 1213

เคมีทวไป1
ั่
3(3/3-0-0)
(General Chemistry I)
Prerequisite : None
สมบัติท างกายภาพของสสารและปริมาณสัมพันธ์ต่ างๆ โครงสร้างของอะตอมและพันธะเคมีของ
โมเลกุล ทฤษฎีและสมบัติทางกายภาพของแก๊ส ของแของเหลว และสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมีและ
จลนศาสตร์เคมี
CH 1223

เคมีทวไป
ั่ 2
3(3/3-0-0)
(General Chemistry II)
Prerequisite : CH 1213
สมดุลเคมี สมดุลของไอออน รวมทัง้ กรดและเบส ออกซิเดชันและรีดกั ชัน การไทเทรต เคมีไฟฟ้า
ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชนั เคมีนิวเคลียร์ เคมีกบั สิง่ แวดล้อม
CH 1215

ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
(Chemistry Laboratory I)
Corequisite : CH 1213
ทาการทดลองทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาวิชา CH 1213

1(0-1/3-0)

CH 2233

อินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1213
จ าแนกและการเรีย กชื่อ สารประกอบอิน ทรีย์ คุ ณ สมบัติท ัว่ ไป สเตอริโ อเคมี และปฏิกิริย าของ
สารประกอบอินทรียป์ ระเภทต่าง ๆ ได้แก่สารไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์อลั ดีไฮด์และคี
โตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุ พนั ธ์กรดอะมิโน สารที่ประกอบด้วยหมู่ฟงั ก์ชนั นัลหลายหมู่ สารพอลิเมอร์
สารประกอบทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอคิ
CH 2241

ปฏิบตั กิ ารอินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
(Basic Organic Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 2233
ปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับวิชา CH 2233

1(0-1/3-0)
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การฟงั - การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening – Speaking for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการฟงั เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทต่างๆ ทักษะการสนทนา การนาเสนอในที่
ประชุม และการอภิปรายเป็ นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาวิชาของนักศึกษา
EG 5113

EG 5123

การอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading– Writing for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความจากตารา วาสารและบทความวิชาการ ทักษะการเขียน
รายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน โดยใช้ศ พั ท์ สานวนและหัว ข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา ทักษะในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิผลทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกล่าว
MI 2134

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4(3/3-1/3-0)
(Microbiology and Parasitology)
Prerequisite : BI 1012 และ BI 1041
การจาแนกชนิดของจุลชีพและปรสิต ปฏิกริ ยิ าของมนุ ษย์ต่อการรุกรานของสิง่ ทีท่ าให้เกิดโรค การ
แพร่กระจายของเชือ้ โรค การทาลายเชือ้ โรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร
PH 1133

ฟิสกิ ส์
3(3/3-0-0)
(Physics)
Prerequisite : MA 1003
การเคลื่อนทีข่ องวัตถุแข็งแกร่ง คลื่น กลศาสตร์ของไหล ไฟฟ้า แม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ ควอนตัมฟิ สกิ ส์
กัมมันตภาพรังสี
PH 1171

ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
(Physics Laboratory )
Corequisite : PH 1133
ทาการทดลองทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาวิชา PH 1133 ฟิสกิ ส์

1(0-1/3-0)

PS 2323

สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
(Physiology)
Prerequisite : BI 1012
ศึกษาหน้าทีแ่ ละกลไกการทางานของเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกายมนุ ษย์ การทรง
ตัว และการเคลื่อนไหว การควบคุมความสมดุลของร่างกาย การเผาผลาญ การรักษาความเป็ นกรดด่างของ
ของเหลว และอิเล็กทรอไลท์ ในสภาวะปกติและผิดปกติ ตลอดจนการสืบพันธุ์
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ST 2003

ชีวสถิติ
3(3/3-0-0)
(Biostatistics)
Prerequisite : MA 1003
ความหมายของชีวสถิติ ประโยชน์และบทบาทของชีวสถิติ การจัดการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ความน่ าจะเป็ น และการแจกแจงความน่ า จะเป็ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตอิ นุ มาน สถิตชิ พี การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS การแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั และความหมายของ P-value ในงานวิจยั
2. กลุ่มวิ ชาชีพ
2.1 วิ ชาแกน
PB 2012
การสาธารณสุขเบือ้ งต้น
2(2/2-0-0)
(Basic Public Health)
Prerequisite : None
แนวความคิดทฤษฎีดา้ นสาธารณสุข วิวฒ
ั นาการของ แนวคิด ตัง้ แต่เริม่ แรกจนถึงแนวคิดร่วมสมัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมป้องกัน รักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ ปจั จัย
เหตุแห่งปญั หาและองค์ประกอบต่างๆ ในด้านสาธารณสุข
PB 2022

สุขศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2(2/2-0-0)
(Health Education and Behavior Science)
Prerequisite : None
แนวความคิดทฤษฎีดา้ นสุขศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สุขศึกษาทีม่ ุ่งก่อการเปลีย่ นแปลงความรูท้ ศั นคติ
และพฤติกรรม ทัง้ นี้เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทงั ้ ความรูพ้ น้ื ฐานด้านสุขศึกษาและเทคนิค วิธกี ารต่างๆ เกีย่ วกับการนา
หลักการสุขศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทัวไป
่
PB 2032

กฎหมายสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Laws)
Prerequisite : None
ทฤษฎีแนวคิดในการนาหลักกฎหมายมาใช้แก้ปญั หาสาธารณสุข หลักการของกฎหมาย องค์ประกอบของ
กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมฉบับต่าง ๆ ทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั เช่น พระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พระราชบัญญัตโิ รงงาน พระราชบัญญัตสิ งิ่ แวดล้อมแห่งชาติ ทัง้ นี้เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจเจตนารมณ์
ของกฎหมายแต่ละฉบับ
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PB 2042

การบริหารงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Administration)
Prerequisite : None
ปรัชญา ขอบเขต และหลักการบริหารทัวไป
่ และการบริหารงานสาธารณสุขแก่ชุมชน การวางแผน การ
จัดงบประมาณ การบังคับบัญชา และการนิเทศงานด้านสาธารณสุข
PB 2223

อนามัยชุมชน
3(2/2-1/3-0)
(Community Health)
Prerequisite : None
นาความรูท้ เ่ี รียนมาเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัย เช่น โภชนะศึกษา
อนามัยแม่และเด็ก เป็ นต้น ไปประยุกต์ใช้ในการฝึ กงานในชุมชนเพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้
และการแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
PB 3053

วิทยาการระบาด
3(3/3-0-0)
(Epidemiology)
Prerequisite : MI 2134
แนวความคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ทัง้ ในแง่การเกิดโรค การกระจายของโรค การควบคุมโรค
รวมไปถึงระบาดวิทยาของโรคบางโรคทีม่ สี าเหตุหลักมาจากสิง่ แวดล้อมและการประกอบอาชีพ
PB 3073

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้ งต้น
3(3/3-0-0)
(Introduction to Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
แนวคิดและขอบเขตการทางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ ทฤษฎีการ
เกิดอุบตั เิ หตุ การจัดสานักงานเพื่อความปลอดภัย การสุขาภิบาลและความเป็ นระเบียบในสถานประกอบการ
อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางานแสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ความเย็น ความสันสะเทื
่
อน โรคจากการ
ประกอบอาชีพและแนวทางการป้องกันโรค อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บทบาทหน้ าที่ด้านความ
ปลอดภัยของพนักงาน
PB 3091

ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี และปฐมพยาบาล
1(0-1/2-0)
(Rescue and First Aid Operation)
Prerequisite : None
การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ หรือผูเ้ จ็บป่วยในระยะแรก ซึ่งอาจเกิดจากอุบตั เิ หตุในการทางาน หรือการ
เจ็บ ป ่ว ยด้ว ยโรคต่า งๆ สาธารณภัยฝึ กทัก ษะการเข้าเฝื อ ก การดูแลบาดแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ
ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี
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PB 3133

อนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Environmental Health and Management)
Prerequisite : None
ั หาและสาเหตุ ของป ญ
ั หา
ความสัมพันธ์ระหว่ างสุ ขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึงป ญ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม อิทธิพลของสิง่ แวดล้อมที่มผี ลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรคต่างๆ ที่มสี าเหตุมาจาก
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนศึกษาการวางแผนการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปญั หา
สิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพอนามัย
2.2 วิ ชาเอก
OH 3013

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
3(3/3-0-0)
(Fundamental of Industrial Hygiene)
Prerequisite : None
ส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี ชีวะ ฟิ สกิ ส์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนงานในการ
ทางานและหลักทัวไปในการประเมิ
่
น ป้องกัน และควบคุมอันตรายจากการทางาน
OH 3023

วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
3(2/2-1/3-0)
(Principles of Industrial Hygiene Engineering)
Prerequisite : PH 1133 หรือโดยอนุมตั ขิ องอาจารย์ผสู้ อน
พืน้ ฐานทางด้านวิศวกรรมด้านต่างๆ เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา ทีจ่ ะนามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทางานอุตสาหกรรม เช่น คุณสมบัตขิ องวัตถุต่างๆ การทดสอบมาตรฐานวัตถุ การไหล
ของของไหลในท่อ
OH 3032

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
2(2/2-0-0)
(Industrial Process and Hazards)
Prerequisite : None
กระบวนการและกรรมวิธ ีก ารผลิต ของโรงงานอุต สาหกรรมประเภทต่ างๆ ในสภาวะป จั จุ บ นั
โดยเฉพาะโรงงานทีม่ กี ารใช้แ รงงานทีเ่ สีย่ งอัน ตรายจากการท างาน แจกจ าแนกวัต ถุ ดิบ ที่น ามาใช้ใ น
กระบวนการผลิต ปญั หาและอันตรายอันอาจเกิดขึน้ การศึกษาดูงานด้านการผลิตตามโรงงานประเภทต่าง
OH 4012

การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทางาน
2(1/1-1/2-0)
(Ergonomics and Work Physiology)
Prerequisite : AN 2213 และ PS 2323 หรือโดยอนุมตั ขิ องอาจารย์ผสู้ อน
การจัดสภาพการทางาน การออกแบบวิธกี ารทางาน วิธกี ารประเมินผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน การ
ประเมินสมรรถภาพร่างกายของผู้ปฏิบตั ิงาน โดยการศึกษาถึงกลไกการทางานของร่างกาย ภายใต้สภาวะ
สิง่ แวดล้อมของร่างกายและจิตใจในการทางาน รวมทัง้ ความสามารถและข้อจากัดในการทางานของมนุ ษย์ อัน
เนื่องมาจากปจั จัยในร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ และความเมื่อยล้าจากการทางาน เพื่อเป็ นหลักใน
การสร้างสภาวะการทางานทีเ่ หมาะสมสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
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OH 4043

อาชีวเวชศาสตร์
3(3/3-0-0)
(Occupational Medicine)
Prerequisite : OH 4012
สถานการณ์ปจั จุบนั และความจาเป็ นที่เจ้าหน้ าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยจะต้องมี
ความรูด้ า้ นอาชีวเวชศาสตร์ แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในวิชาอาชีวอนามัย สาเหตุการเกิดโรคเนื่องมาจาก
การทางาน กลไกการทางานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมทีอ่ นั ตราย ผลเสียทีเ่ กิดต่อสุขภาพอนามัยทัง้
ร่างกายและจิตใจ ขัน้ ตอนการตรวจพิสจู น์โรคทีเ่ กิดเนื่องมาจากการทางานและการป้องกันโรคดังกล่าว
OH 4062

วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Safety Engineering)
Prerequisite : PH 1133 หรือโดยอนุมตั ขิ องอาจารย์ผสู้ อน
วิธกี ารควบคุมอุบตั เิ หตุ โดยใช้วธิ กี ารทางวิศวกรรมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ทีเ่ กิดจากสภาพการ
ทางาน เช่นเครื่องจักร หม้อไอน้ า ไฟฟ้า เครื่องมือกล และงานอื่นๆ ทีเ่ ป็ นปญั หาพบบ่อยในงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นประเภทงานทีก่ ฎหมายความปลอดภัยได้กาหนดไว้
OH 4073

พิษวิทยาอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Occupational Toxicology)
Prerequisite : CH 2233 หรือโดยอนุมตั ขิ องอาจารย์ผสู้ อน
หลักการของพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารเคมีทจ่ี ะเข้าสู่ร่างกาย กลไกและปฏิกริ ยิ า
ของร่างกายต่อสารพิษ และคุณสมบัตขิ องสารพิษทีใ่ ช้กนั มากในการประกอบอาชีพ
OH 4084

การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
4(1/1-3/9-0)
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
Prerequisite : ST 2003
วิธกี ารสารวจ วิเคราะห์ และการประเมินสิง่ แวดล้อมทางด้านเคมี ชีวภาพ กายภาพ ของสถานทีท่ างาน
ทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานโดยอาศัยผลการวิเคราะห์นนั ้
OH 4092

กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Occupational Health and Safety Legislation)
Prerequisite : None
ความสาคัญ ขอบเขต หลักการ เนื้อหาและความเป็ นมาเกี่ยวกับกฎหมายอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย กฏหมายแม่แบบ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทสไทย
เช่น พระราชบัญ ญัติความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน กฏกระทรวงกาหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
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OH 4113

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Ventilation)
Prerequisite : OH 3023
ลักษณะทัวไปของบรรยากาศการท
่
างานในโรงงานทีอ่ าจเกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยเน้นถึงการ
ควบคุมอันตราย ทีเ่ กิดจากฝุน่ ละออง สารเคมี ไอระเหย และสภาพความร้อนสูงทีอ่ อกมาจากกระบวนการผลิต
โดยควบคุมวิธกี ารระบายอากาศทีเ่ หมาะสมในการขจัดมลพิษต่าง ๆ
การป้องกันอัคคีภยั และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
3(3/3-0-0)
(Fire Prevention and Emergency Responses)
Prerequisite : None
สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภยั เทคนิคและวิธกี ารควบคุมป้องกันอัคคีภยั การคานวณออกแบบระบบ
ในการดับเพลิง การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภยั การจัดทาแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินชนิดต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ การเตรียมการฝึกซ้อมตามแผนทีก่ าหนด
OH 4123

OH 4136

การฝึกปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6(0-0-6/40)
(Occupational Health and Safety Practices)
Prerequisite : นักศึกษาทีเ่ รียนผ่านทุกวิชาในหลักสูตรแล้ว หรือโดยอนุมตั ขิ องอาจารย์ผสู้ อน
การนาความรูท้ เ่ี รียนมาในหลักสูตรทัง้ หมดไปประยุกต์ใช้ในการฝึ กงาน ในสถานประกอบการเพื่อให้เกิด
ทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรูแ้ ละแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
OH 4152

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Psychology)
Prerequisite : None
การประยุกต์จติ วิทยาทัวไปเข้
่
ากับการปฏิบตั ิงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นปจั จัยด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่มผี ลต่อสุขภาพกายและจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน การควบคุมป้องกันมิให้ปจั จัยดังกล่าวส่งผล
กระทบอันอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการทางาน และการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ปลอดภัย หลักการเข้าถึงและเทคนิคการ
สอน การอบรมคนงาน การบารุงขวัญคนงาน และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยกับ
นายจ้างและลูกจ้าง
OH 4192

การประเมินและการจัดการความเสีย่ ง
2(2/2-0-0)
(Risk Assessment and Management)
Prerequisite : None
หลัก การพื้น ฐานและเทคนิ ค การประเมินความเสี่ยง การบ่ง ชีอ้ นั ตราย การวิเ คราะห์ค วามเสีย่ ง
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง ศึกษากรณีตวั อย่างและฝึ กปฏิบตั ิ การประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ การรายงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายในงานอุตสาหกรรม
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OH 4213

การวิจยั ทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
3(2/2-1/3-0)
(Research in Occupational and Public Health)
Prerequisite : ST 2003
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจยั กระบวนการวิจยั การทาโครงการวิจยั ในงานสาธารณสุข
หรือวิจยั ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาเนินการวิจยั และเขียนรายงานผลการวิจยั
OH 4223

ความปลอดภัยในการทางาน
3(3/3-0-0)
(Safety in Workplace)
Prerequisite : None
หลักการควบคุมและป้องกันอุบตั เิ หตุ หลักการวิเคราะห์อุบตั เิ หตุ ความปลอดภัยในการทางานประเภท
ต่างๆ เช่น งานในโรงพยาบาล งานก่อสร้าง งานขนส่ง งานเกี่ยวกับสารเคมี งานเกี่ยวกับไฟฟ้า การเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิตอิ ุบตั เิ หตุอนั ตราย การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนอุบตั เิ หตุการรายงานอุบตั เิ หตุ การ
บริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
OH 4232

การบริหารงานด้านความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
(Safety Management)
Prerequisite : None
องค์ประกอบและวิธกี ารต่างๆ ของงานด้านการบริหารงานความปลอดภัย การควบคุม การสูญเสียใน
การทางานที่ส่งเสริม และมีผลโดยตรงต่อการเพิม่ ผลผลิต ของการทางาน แนวคิดของมาตรฐานต่าง ซึ่งเป็ น
มาตรฐานเกีย่ วกับการดูแลปกป้องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูใ้ ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการอื่น ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งอันตราย รวมทัง้ ศึกษาแนวทางในการลดความสูญเสียต่างๆ ทีเ่ กิดจาก
กระบวนการหรือขัน้ ตอนในการผลิต การทางานในองค์การ และโรงงานอุตสาหกรรม
3. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
OH 1023
สารสนเทศและการนาเสนอผลงานในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2/2-1/1-0)
(Introduction and Presentation for Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
การใช้สารสนเทศเพือ่ การนาเสนอในทีส่ าธารณะ นาข้อมูล สถิติ มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัย
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3.2 ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขาวิ ชา

ตาแหน่ ง
ทาง
วิ ชาการ

ภาระงานสอน
หลักสูตร
พ.ศ. 2550

หลักสูตร
พ.ศ. 2555

1. อาจารย์วาสนา ศิลางาม
3700000470708

- วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์ ) สาขาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย ม.มหิ ด ล
(2542)
- วท.ม. (สุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมและ
ความปลอดภัย) ม.มหิดล (2551)

อาจารย์

11.32

11.32

2. อาจารย์นิตยา โพธิ ์ศรีขาม
3450800160135

- วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ม.ขอนแก่น(2543)
- วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
ม.เกษตรศาสตร์ (2547)

อาจารย์

5.94

5.94

3. อาจารย์อุมารินทร์
พูลพานิชอุปถัมย์
3739900062262

- ว ท . บ . ( อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(2545)
- วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) ม.มหิดล (2552)

อาจารย์

12.22

11.46

4. อาจารย์พรพิมล
เชวงศักดิ ์โสภาคย์
3509901253772

-

อาจารย์

8.01

8.11

อาจารย์

10.74

10.74

-

5. อาจารย์ปางก์เพ็ญ
เหลืองเอกทิน
3709900387650

-

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทวไป)
ั ่ วค.เชียงใหม่
(2528)
สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2538)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)
ม.เกษตรศาสตร์ (2532)
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ม.ขอนแก่น
(2537)
วท.ม. (สุ ข ศาสตร์อุ ต สาหกรรมและ
ความปลอดภัย) ม.มหิดล (2548)
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
1. ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
3100902173743

คุณวุฒิ สาขาวิ ชา
-

2. ผศ.ดร.ศิรลิ กั ษณ์ วงษ์วจิ ติ สุข
3319900214074

-

3. อาจารย์อุมารัตน์ ศิรจิ รูญวงศ์
3300100215949

-

4. อาจารย์ภาสกรณ์ กลิน่ ขวัญ
3100202883161

-

-

ตาแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

ภาระงานสอน
หลักสูตร หลักสูตร
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555
4.21
4.21

พย.บ. ม. มหิดล (2523)
วท.ม. (สาธาร ณสุขศาสตร์ )
ม. มหิดล (2530 )
วุฒบิ ตั รนักวัดผลการศึกษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมตร
(2533)

ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ม.ขอนแก่น (2534)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) ม.มหิดล (2541)
Dr. of Tech. Sci ( Environmental
toxicology, technology and
Management), Asian Institute of
Technology (2553)

ผูช้ ว่ ย
8.90
ศาสตราจารย์

8.90

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีว
อนามัย และความปลอดภัย ม.มหิด ล
(2539)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) ม.มหิดล (2549)

อาจารย์

6.67

6.67

สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
(2551)
ปท.ส.(ครูเทคนิคไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (2540)
คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีป่ ทุมวัน (2543)
วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย)
ม.เกษตรศาสตร์ (2550)

อาจารย์

12.22

12.22
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ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
5. อาจารย์อญ
ั ชุลี การดี
3219800081405

คุณวุฒิ สาขาวิ ชา
-

ตาแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

พย.บ. ม.มหิดล (2549)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) ม.มหิดล (2553)

อาจารย์

ภาระงานสอน
หลักสูตร หลักสูตร
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555
3.00
8.00

3.2.3 อาจารย์ประจาร่วมสอน
คุณวุฒิ สาขาวิ ชา

ชื่อ –นามสกุล
ผศ. ตวงพร กตัญญุตานนท์

-

ผศ. ธิตมิ าส หอมเทศ

-

อาจารย์นนั ทิรา หงษ์ศรีสวุ รรณ

-

-

ตาแหน่ งทางวิ ชาการ

พย.บ. จุฬาลงกรณ์ฯ (2528)
สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2542)
ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2547)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ม.มหิดล (2533)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
ม.มหิดล (2532)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ม.มหิดล (2535)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิทยาศาตร์สขุ าภิบาล
ม.ขอนแก่น
M.Sc. (Environmental Management)
Environmental and Hazardouswaste
Management , Chulalongkorn University

อาจารย์

อาจารย์ฤทธิชยั เตชะมหัทธนันท์

-

ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วค.เทพสตรี
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์

อาจารย์อรรถสิทธิ ์ สุนาโท

-

พธ.บ. (ปรัชญา) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
M.A. (Philosophy) U.of Madres, India.

อาจารย์
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คุณวุฒิ สาขาวิ ชา

ชื่อ –นามสกุล
อาจารย์พทั ธนันท์ เลิศคุณอธินนท์

-

ผศ. ธีรโชติ เกิดแก้ว

-

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

-

อาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์

-

ตาแหน่ งทางวิ ชาการ

กศ.บ. (พลศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
กศ.ม. (พลศึกษา)
ม. ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อาจารย์

ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
พธ.ม.(ศาสนา) เกียรตินิยม
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) ม.มหิดล

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.ขอนแก่น
ภม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษวิทยา) เกียรตินิยม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปตั ตานี
สค.ม. (ประชากรศาสตร์) ม.มหิดล

อาจารย์

อาจารย์รชั นีพร ศรีรกั ษา

- กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์

อาจารย์นฐั ธิยา บุญอาพัทธิ ์เจริญ

-

วท.บ. (จิตวิทยา) ม.เชียงใหม่
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) ม.มหิดล

อาจารย์

อาจารย์อจั ฉรา บัวเลิศ

-

วท.บ. (จิตวิทยา) ม.เชียงใหม่
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์ฯ

อาจารย์

อาจารย์ศนิชา แก้วเสถียร

-

อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม ม.ศิลปากร
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์

อาจารย์กรองกาญจน์ คงวงศ์ญาติ

-

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
Cert. in Activities for ELT (English Language
Teaching) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์

-
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คุณวุฒิ สาขาวิ ชา

ชื่อ –นามสกุล
อาจารย์บุลอรญา สนสี

-

อาจารย์วฒ
ุ ชิ ยั เต็งพงศธร

-

อาจารย์อภิณห์พร นิธสิ นั ถวะคุปต์

-

ตาแหน่ งทางวิ ชาการ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคาแหง
Cert. in Activating your English
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. in The Thirty - Fifth English Training
Program for the General Pubic, NIDA
Cert. in Learning English Through
Translation , NIDA
Cert. in Proficiency in English , NIDA
น.บ .เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์

วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ม.เกษตรศาตร์
พบ.ม. (สถิตปิ ระยุต)์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์สภุ าภรณ์ วรรณภิญโญชีพ

-

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) ม.ขอนแก่น

ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์

-

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมประยุกต์)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์

อาจารย์รงั สิมา ใช้เทียมวงศ์

-

พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.มหิดล
วท.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์

อาจารย์ศรมน สุทนิ

-

กศ.บ.(ชีววิทยา)
ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
วท.ม.(เคมีชวี ภาพ)
ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์

-

3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) สามารถปฏิบตั งิ านโดยใช้ทกั ษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานในสถาน
ประกอบการ ครอบครัวชุมชน โดยคานึงถึงความปลอดภัย ในการปฏิบตั งิ าน
(2) สามารถนาความรู้ท างทฤษฎีมาประยุก ต์ใ ช้ในการปฏิบ ตั ิงานด้า นอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย ในสถานประกอบการ
(3) สามารถทางานเป็ นทีมในการให้บริการทางสุขภาพ ทาบทบาทได้ทงั ้ ผูน้ าและผูต้ าม แสดงออก
ซึง่ ภาวะผูน้ าในสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปญั หาและมี
ความเป็ นอิสระในการแสดงออก
(4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ มีการแก้ไขปญั หาอย่างเป็ น
ระบบ
(5) มีการปฏิบตั ิงานโดยอ้างอิงกฏหมาย เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชัน้ ปีท่ี 4 ฝึกปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชัวโมง
่
จานวน 15 สัปดาห์ คิดเป็ น 40 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ รวมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพตลอดทัง้ ภาคการศึกษาคิดเป็ น 600 ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานพิ เศษหรืองานวิ จยั
เป็ นการทาวิจยั ทีป่ ระกอบในรายวิชา OH 4213 การวิจยั ทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการวิจยั ทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย เป็ นวิชาทีน่ ักศึกษาได้
ศึกษาประเด็นทางการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีน่ ่าสนใจ โดยใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้การนาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจยั สามารถทาวิจยั เบือ้ งต้นเพือ่ ใช้ในกระบวนการแก้ปญั หา
ทางสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ สามารถเขียนเล่มผลงานวิจยั และนาเสนอผลงานได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชัน้ ปีท่ี 4
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
(1) มอบหมายอาจารย์ทป่ี รึกษาวิจยั ให้นกั ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม
(2) นักศึกษานาเสนอหัวข้อทีส่ นใจต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนาในการเลือก
หัวข้อ ตลอดจน กระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
(3) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ประจาวิชาทุกคนเพือ่ รับข้อเสนอแนะและ
ประเมินผล
(4) นักศึกษานาเสนอเล่ มผลการศึกษาต่ อคณาจารย์ท่ี ปรึกษาและอาจารย์ประจาวิชา เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
(1) มีการประเมินผลระหว่างเรียนจากการให้ทาแบบฝึกหัด
(2) มีการติดตามการทาวิจยั ในแต่ละขัน้ ตอนโดยให้นักศึกษาบันทึกการเรียนรูแ้ ต่ละขัน้ ตอน เมื่อ
เข้าพบอาจารย์ท่ปี รึกษาประจากลุ่ม เพื่อติดตามความก้าวหน้ าของการเรียนและเป็ นการ
ประกันผลงาน
(3) มีก ารประเมิน ผลการเรียนรู้จากอาจารย์ประจาวิชาตามขัน้ ตอนของกระบวนการวิจ ยั คือ
ประเมินผลการนาเสนอโครงร่างวิจยั ผลการวิจยั และรูปเล่มรายงานวิจยั โดยใช้แบบฟอร์ม
ประเมิน
(4) มีการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียนโดยใช้ขอ้ สอบ
(5) ผูป้ ระสานงานรายวิชามีการสอบทวนคะแนนทีไ่ ด้จากอาจารย์ประจาวิชา
(6) ผูป้ ระสานงานรายวิชานาเสนอผลการประเมินเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของสาขาวิชาและคณะกรรมการวิชาการคณะตามลาดับ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา

(1) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
ต่ า งประเทศ เช่ น ภาษาอัง กฤษ
ภาษาจีน เป็ นต้น

- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็ นต้น
- สอดแทรกกิ จ กรรมการใช้ ภ าษาอัง กฤษใน
รายวิชาของวิชาชีพ
- ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมการสอบภาษา
- -ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ
ทางอาชีวอนามัย เช่น การสืบค้นข้อมูล
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบตั กิ าร
เฉพาะด้านเทคโนโลยีทางสุขภาพ
- สอดแทรกกิจกรรมการใช้สารสนเทศ เช่น การ
สืบค้นข้อมูล การนาเสนอผลงานด้วยเทคนิ ค
ทางคอมพิวเตอร์ในรายวิชาของวิชาชีพ
- สอดแทรกกิ จ กรรมที่ ส ร้ า งการตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการมีจติ สาธารณะในรายวิชา
- กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และบริการวิชาการ
แก่สงั คม
- สอดแทรกกิ จ กรรมที่ ส ร้ า งการตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการมีความกตัญญูในรายวิชา
- กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูสาหรับนักศึกษา
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และบริการวิชาการ
แก่สงั คม

(2) ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

(3) มีจติ สาธารณะ

(4) มีความกตัญญู
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดาเนิน
ชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีวนิ ยั และมีความผิดชอบ เสียสละ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อสังคม
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีความเข้าใจผูอ้ ่นื เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(1) จัดให้มกี ารแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรมการจัดการปญั หาด้วยหลักเหตุ ผล วิชาการ หรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา OH 4213 การวิจยั ทางสาธารณสุขและ
อาชีวอนามัย และ OH 4084 การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม OH 4136 การฝึ ก
ปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2) สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือ ขยันอดทน
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และกฏระเบียบการแต่งกาย ในการปฐมนิเทศ กิจกรรมต่างๆ และการเรียน
การสอนทุกรายวิชา และจัดให้นกั ศึกษาได้รบั ความรูด้ า้ นการดาเนินชีวติ ด้วยความพอเพียง มารยาทในสังคม
แก้ปญั หาด้วยใจธรรมะ โดยสอดแทรกในวิชา GE 1082 โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวติ GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ
ดาเนินชีวติ และการเลือกเรียนในรายวิชาวิชาเสรี 3 หน่วยกิตในชัน้ ปี ท่ี 3ได้แก่ GE 1122 ชีวติ กับเศรษฐกิจ
พอเพียง
(3) เน้นการอบรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาในเรื่องความรับผิดชอบ ความตรงต่อ
เวลา ความเสียสละโดยอาจารย์ทป่ี รึกษาทุกชัน้ ปีและสอดแทรกในรายวิชาทีส่ อนทุกวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
(1) จัดให้มคี ะแนนความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบเข้าเรียนในทุกรายวิชา
(2) จัดให้มกี ารมอบรางวัลกิจกรรม จิตอาสาดีเด่นโดยคณะวิชา
(3) มีการประเมินการแต่งกายจากคณะกรรมการระเบียบวินยั ระดับคณะวิชา
(4) มีการประเมินถึงความขยัน อดทน มารยาท ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา โดยสถาน
ประกอบการในช่วงฝึ กงานภาคฤดูรอ้ น และในรายวิชา OH 4136 การฝึ กปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุง พ.ศ. 2555

หน้ า

42

2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรูห้ ลักการทฤษฎีในหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่ รียน
2. มีความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรสาขาทีเ่ รียน
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้ าในความรู้เฉพาะด้านในสาขา /งานวิจยั ที่ใช้ในการ
แก้ปญั หา/ต่อยอดองค์ความรู้
4. รู้ แ ละตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ได้แก่ รายวิชา OH 4084 การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม OH 4136 การฝึกปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้นกั ศึกษานาความรูม้ าประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั จิ ริง
(3) จัดให้มกี ารเรียนรูก้ ระบวนการทาวิจยั ในรายวิชา OH 4213 การวิจยั สาธารณสุขและอาชีว
อนามัย
(4) จัดให้มกี ารศึกษาดูงานในสถานประกอบการ มีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์มา
เป็ นวิทยากรพิเศษ โดยสอดแทรกเป็ นกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากรายงานหรือโครงการทีน่ กั ศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินผลงานวิจยั
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะปัญญา
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนามาสรุป
มาใช้
2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขทีส่ ร้างสรรค์
3. สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบตั ิงาน
ประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ปญั หาได้อย่างเหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ทกั ษะปัญญา
การสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปญั หา ทัง้ ระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทวไปและสถานการณ์
ั่
ทเ่ี กีย่ วข้องกับวิชาทีเ่ รียนและ /หรืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย
ใช้วธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย เช่น การสืบค้นหาข้อเท็จจริง การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด การทากรณีศกึ ษา
การประชุมปรึกษาปญั หา การโต้วาทีการศึกษาอิสระ การจัดทาโครงการ เป็ นต้น และทาการสรุปผลการศึกษา
พร้อมทัง้ กาหนดแนวทางการแก้ไขปญั หา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ทกั ษะปัญญา
การประเมินหลายวิธ/ี กิจกรรม เป็ นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปญั หา
เช่น
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปญั หาโดยใช้กรณีศกึ ษา
(2) การประเมินจากผลงานทีเ่ กิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปญั หา การศึกษาค้นค้นคว้า
อย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์วจิ ารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วจิ ารณ์กรณีศกึ ษารายงานการศึกษาปญั หา
เฉพาะ การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปญั หาทางอาชีวอนามัย และการ
สัมมนา
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถช่วยเหลือและแก้ปญั หากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้ ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
2. สามารถปรับตัวเข้าทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
3. มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปญั หาบนพืน้ ฐานของตนเองและของกลุ่ม
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนกับ
ผูส้ อน ผูเ้ รียนกับผูใ้ ช้บริการ และผูร้ ว่ มทีมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ กี ารทางานเป็ นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการ
เป็ นผูน้ าและผูต้ าม
(3) จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นภาคปฏิบตั ทิ ส่ี ่งเสริมให้ทางานเป็ นทีมและการแสดงออกของ
การแก้ไข
(4) ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ทห่ี ลากหลายทัง้ ในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารและใน
สถานประกอบการ
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความสาคัญทีก่ ลยุทธ์ ดังนี้
(1) การประเมินผูเ้ รียนในการแสดงบทบาทของการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม ในสถานการณ์การ
เรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์
(2) การประเมินทักษะทีแ่ สดงออกถึงภาวะผูน้ าตามสถานการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพือ่ น และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์
(4) การประเมิน การแสดงออกของการตระหนั ก ถึง ความรับ ผิด ชอบในการเรีย นรู้ต าม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความ สนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถระบุและใช้เทคนิคทางสถิตแิ ละคณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปญั หา
2. สามารถสรุปประเด็น และสือ่ สาร ทัง้ การพูด การเขียนและเลือกใช้รปู แบบการนาเสนอ ได้
ถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถระบุเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูล
4. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
5. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พน้ื ฐานทีจ่ าเป็ น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ่ี กี่ยวข้อง
กับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ทกั ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการใช้เทคนิคทางสถิตแิ ละ
คณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ปญั หา
(2) การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่เ น้ น ผู้เ รีย นได้ฝึ ก ทัก ษะการค้น คว้า ข้อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปผลการค้นคว้าและทาการสื่อสารระหว่างบุคคลทัง้ การพูด การฟงั และการเขียนใน
กลุ่มผูเ้ รียน ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย
(3) การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร การนาเสนอผลงานทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธกี าร
(4) ส่ ง เสริม การใช้ ภ าษาไทยได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและภาษาอัง กฤษได้อ ย่ า งเหมาะสม โดย
สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมของรายวิชาทีเ่ รียน
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ทกั ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด และการเขียน
(2) การทดสอบทักษะการฟงั จากแบบทดสอบทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(3) การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบ การทารายงานกรณี และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษาวิจยั และการศึกษาอิสระ
2.6 ทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
1. ความสามารถในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานและด้านสมรรถภาพร่างกายได้
อย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการแปรผล/วิเคราะห์ผลตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานและด้าน
สมรรถภาพร่างกายได้อย่างถูกต้องและนาไปสูก่ ารแก้ไขป้องกันอย่างเป็ นระบบ
3. มีความแม่นยาถึงสาระสาคัญทางกฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพพนักงานในสถาน
ประกอบการและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
4. ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นเมือ่ พนักงานได้รบั บาดเจ็บหรืออันตรายจาก
ขัน้ ตอนการทางานในอุตสาหกรรม
5. สามารถแสดงออกถึงทักษะการบริหารงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ
พนักงานในสถานประกอบการ
6. มีทกั ษะในการเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานทีโ่ ดดเด่น
7. ความสามารถในการประสานงานระหว่างความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างอย่างละมุน
ละม่อม เป็ นธรรม และตามหลักทางจิตวิทยา
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงทักษะการตรวจวัดทัง้
ในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง ในรายวิชา OH 4084 การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม OH 4012 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทางาน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความสามารถประยุกต์หลักการ
ต่างๆไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง และแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(2) จัดโครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันคิดด้าน ปญั หากฎหมาย ปญั หาสุขภาพ ปญั หาความปลอดภัย”
จากบัณฑิต หรือสถานประกอบการทีร่ บั นักศึกษาฝึกงาน เพือ่ รวบรวมปญั หาผ่านทาง Website ของคณะวิชา มาสู่
การจัดทารายงานแนวคิดการแก้ไขปรับปรุงพร้อมนาเสนอในรายวิชา OH 4136 การฝึ กปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อสร้างทักษะและความพร้อมในการแก้ไขปญั หาอย่างเป็ นระบบและการบริหารจัดการ
โครงการก่อนออกฝึกปฏิบตั จิ ริงในสถานประกอบการ
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(3) จัดโครงการผลักดันการนาเสนอผลงานวิชาการ โดยเชื่อมโยงเข้ากับรายวิชา OH 4213
การวิจยั ทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย เพือ่ เสริมสร้างทักษะการรายงานและการนาเสนอ
(4) จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการประสานงานร่วมกับผูอ้ ่นื ให้ประสบความสาเร็จ โดย
สอดแทรกเข้ากับรายวิชา OH 4213 การวิจยั ทางสาธารณสุขและอาชีวอนามัย และ OH 4136 การฝึ ก
ปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.6.3 วิ ธีการวัดและประเมิ นการพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
(1) การประเมินทักษะการปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง
(2) การประเมินจากข้อมูลย้อนกลับ Feedback จากผูใ้ ช้บริการวิชาการ อาจารย์ภาคสนาม
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
(3) การประเมินจากผูเ้ ยีย่ มชม Website ถึงการตอบคาถามข้อสงสัย
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูข้ อ้ ใด ซึ่งอาจเป็ นลักษณะความ
รับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองและไม่เป็ นทัง้ ความรับผิดชอบหลักและรอง
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดาเนินชีวติ ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อสังคม
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีความเข้าใจผูอ้ ่นื เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
2. ความรู้
1. มีความรูห้ ลักการทฤษฎีในหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่ รียน
2. มีความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่ รียน
3. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าในความรูเ้ ฉพาะด้านในสาขา/งานวิจยั ทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หา/ต่อ
ยอดองค์ความรู้
4. รู้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
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3.

4.

5.

6.

ทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนามาสรุปใช้
2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขทีส่ ร้างสรรค์
3. สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบตั งิ านประจาและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ปญั หาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถช่วยเหลือและแก้ปญั หากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้ ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
2. สามารถปรับตัวเข้าทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
3. มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปญั หาบนพืน้ ฐานของตนเองและของกลุ่ม
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถระบุและใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปญั หา
2. สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทัง้ การพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถระบุเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูล
4. มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
5. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พน้ื ฐานทีจ่ าเป็ น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
ทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
1. ความสามารถในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานและด้านสมรรถภาพร่างกายได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ความสามารถในการแปรผล/วิเ คราะห์ผ ลตรวจวัด สภาพแวดล้ อ มในการท างานและด้า น
สมรรถภาพร่างกายได้อย่างถูกต้องและนาไปสูก่ ารแก้ไขป้องกันอย่างเป็ นระบบ
3. มีค วามแม่ น ย าถึง สาระส าคัญ ทางกฎหมายความปลอดภัย และสุ ข ภาพพนั ก งานในสถาน
ประกอบการและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
4. ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นเมื่อพนักงานได้รบั บาดเจ็บหรืออันตรายจากขัน้ ตอน
การทางานในอุตสาหกรรม
5. สามารถแสดงออกถึงทักษะการบริหารงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ในสถานประกอบการ
6. มีทกั ษะในการเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานทีโ่ ดดเด่น
7.
ความสามารถในการประสานงานระหว่างความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างอย่างละมุนละม่อม
เป็ นธรรม และตามหลักทางจิตวิทยา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

รหัส

ชื่อวิ ชา

1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

หน่ วยกิ ต
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

1. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
GE 1082 โลกทัศน์กบั การดาเนินชีวติ
GE 1092 จิตวิทยาเพือ่ การดารงชีวติ
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เรียนรู้
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฏหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูน้ ากับการจัดการ
MA 1003 คณิตศาสตร์
2. หมวดวิ ชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
AN 2213 กายวิภาคศาสตร์
BH 2333 ชีวเคมีพน้ื ฐาน

O
O
O

 O O

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


O
O


  O
O O 
O

O O O

O O
O
O
O

O

O O O

O

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

O

O
O
  O
O O O
O  O




O  O
O




O

3

4

2

3

2

3

4

5. ทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

O

2

3

4



5

6. ทักษะ
การปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
6

1

2

3

4

5

6

7





O
O
O O

 O
 O O
O O
 O

O

O O O
O O  O

O O

O
O
O
O

O O
O O O O
O O
O  O O
O

O O O
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2

1

O O O
O O O
O O O

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

1

1

3

O
O O
O

5

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2

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

4

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิ ดชอบ

ที่

รหัส

ชื่อวิ ชา

1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

หน่ วยกิ ต
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BI 1012
BI 1041
CH 1213
CH 1223
CH 1251
CH 2233
CH 2241
MI 2134
PS 2323
ST 2003
PH 1133
PH 1171
EG5113

29 EG5123

PB2012
PB2022
PB2032
PB2042
PB2223
PB3053

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




O
O

3 4
O O
O O
O
O
O
O
O
O O
O
O 
O
O

1

2

3

4










O



O
O

1 2
O
O

O

3

1
O
O
O
O
O

2 3
O
O
O
O
O

4

1

O O
 O

 
O
O

6. ทักษะ
การปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ

2 3 4
O O
O O
O
O
O

5 6
O
O

O
O

O

1

2

3

4

5

6

7

O


O
O

O



3(3/3-0-0)

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

5
O
O

5. ทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



 

O




O


O
O
O

O



 
O  
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30
31
32
33
34
35

ชีววิทยา
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา
เคมีทวไป
ั่ 1
เคมีทวไป
ั่ 2
ปฏิบตั กิ ารเคมี
อินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
ปฏิบตั กิ ารอินทรียเ์ คมีพน้ื ฐาน
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สรีรวิทยา
ชีวสถิติ
ฟิสกิ ส์
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
การฟงั -การพูดภาษาอังกฤษ
เพือ่ วิชาชีพ
การอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
การสาธารณสุขเบือ้ งต้น
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
กฎหมายสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
อนามัยชุมชน
วิทยาการระบาด

2

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิ ดชอบ

ที่

รหัส

ชื่อวิ ชา

1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

หน่ วยกิ ต
1

36 PB3073
37 PB3091
38 PB3133
39 OH1023
40 OH3013
41 OH3023
42 OH3032
43 OH4012
44 OH4043
45 OH4062
46 OH4073
47 OH4084
48 OH4092

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี และปฐม
พยาบาล
อนามัยสิง่ แวดล้อมและการ
จัดการ
สารสนเทศและการนาเสนอ
ผลงานในงานอาชีวอนามัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขัน้
พืน้ ฐาน
วิศวกรรมสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและอันตราย
การยศาสตร์และสรีรวิทยาการ
ทางาน
อาชีวเวชศาสตร์
วิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม
พิษวิทยาอุตสาหกรรม
การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่าง
กฎหมายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

2

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

3

4

 



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

3

4

1

1

2

3

O

3

4

5. ทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

O

 

O




6







 O

O 

O





O

 O



O





 O

O O





 O

O O

 O

 
 

2

3

4

5

6

7

O
O

O



O

O
O

 O
O

1



O



O

5

O

 

O

4







3

6. ทักษะ
การปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ

O



O
 O

2

O



2(2/2-0-0)

2





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

3(3/3-0-0)
4(1/1-3/9-0)
2(2/2-0-0)

1

3. ทักษะ
ทางปัญญา



3(3/3-0-0)

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

5

O

3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)

2. ความรู้

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิ ดชอบ

O


O  
O




O
O

O
O O O





O
O
  

 O
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ที่

รหัส

ชื่อวิ ชา

1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

หน่ วยกิ ต
1

49 OH4113
50 OH4123
51 OH4136
52 OH4152
53 OH4192
54 OH4213
55 OH4223
56 OH4232

การระบายอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม
การป้องกันอัคคีภยั และการ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
ฝึกปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การประเมินและการจัดการ
ความเสีย่ ง
การวิจยั ทางการสาธารณสุข
และอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการทางาน
การบริหารงานด้านความ
ปลอดภัย

2

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

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิ ดชอบ

1

1

2

O



O

O





6(0-0-6/40)



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



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



O

 O





O



2

3



1

2

3

4

5

6. ทักษะ
การปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
6

1

O
O

4

O

5

6

   O O  O





O

O

O





 O  O

O
O





7

O

O







3

O





2

O O





4

O

O

   

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

3

5. ทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





ความรับผิดชอบหลัก



4

8

10

8

6

22

23

1

4

11

4

4

7

4

4

2

3

8

2

2

5

1

2

3

4

1

1

6

2

ความรับผิดชอบรอง



2

19

25

20

18

-

4

2

-

9

9

5

13

21

15

8

2

27

9

7

10

3

-

1

2

2

7

2

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เ กณฑ์ก ารประเมิน ตามระเบี ย บของระเบีย บมหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิม พระเกีย รติ ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) ดังนี้
ข้อ 24 การวัดผลการศึกษา
24.1 นักศึกษามีสทิ ธิ ์เข้าสอบในรายวิชาทีล่ งทะเบียนและได้รบั ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนแล้ว
เท่านัน้
24.2 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั แิ ละ/หรือฝึ กงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน จึงจะมีสทิ ธิ ์เข้าสอบในรายวิชานัน้ ยกเว้นเหตุจาเป็ นอย่าง
ยิง่ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี คณะทีอ่ านวยการสอนรายวิชานัน้
24.3 ให้มกี ารวัดผลเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา ในระหว่างภาคการศึกษาอาจมีการวัดผลด้วยก็ได้
ยกเว้นเหตุจาเป็ นอย่างยิง่ อาจผ่อนผันให้เข้าสอบในรายวิชาทีข่ าดสอบนัน้ โดยการจัดสอบ
เป็ นกรณีพเิ ศษ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
ข้อ 25 การประเมิ นผลการศึกษา
25.1 การประเมินผลการศึกษา ใช้ระบบระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ซึง่ มีแต้มประจา
ระดับคะแนน (Grads Point) ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มประจาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.5
0

ความหมาย
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
ค่อนข้างอ่อน (Rather Poor)
อ่อน (Poor)
ตก (Failed)

25.2 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและการประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนดดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
V
W
I
P

:
:
:
:
:
:

ความหมาย
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา (Visitor)
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์) Incomplete)
การเรียนการสอบยังไม่สน้ิ สุด (In Progress)

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุง พ.ศ. 2555

หน้ า 53

25.3 นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาตัง้ แต่ระดับคะแนน D ขึน้ ไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานัน้ ยกเว้น
รายวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนดไว้อย่างอื่น
25.4 ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ใช้สาหรับกรณีต่อไปนี้
(1) รายวิชาทีน่ กั ศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลงานทีป่ ระเมินผลได้เป็ นระดับคะแนน
(2) เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ “I” เป็ นระดับคะแนน
25.5 การให้ F นอกเหนือจากข้อ 25.4 จะใช้ได้สาหรับกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
(2) นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎี ปฏิบตั ิ และ/หรือฝึ กงานไม่ถงึ ร้อยละ 80 ของเวลาที่
เรียนในรายวิชานัน้
(3) เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ “I” เป็ นระดับคะแนน F เพราะนักศึกษาไม่ทาการสอบหรือไม่
ทางานทีอ่ าจารย์ผสู้ อนกาหนดให้
25.6 สัญลักษณ์ “I” ใช้สาหรับกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานัน้ ให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐาน
แสดงว่ามีเหตุจาเป็ นอย่างยิง่ การให้สญ
ั ลักษณ์ I ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูส้ อน และการอนุมตั จิ ากคณบดี คณะทีอ่ านวยการสอนรายวิชานัน้
(2) นักศึกษาทางานทีเ่ ป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ ๆ ยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์
ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้ าสาขาวิชาและ
คณบดีคณะทีอ่ านวยการสอนรายวิชานัน้ ๆ
(3) นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่ แก้สญ
ั ลักษณ์ I ให้สมบูรณ์
ภายใน 2
(4) สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 1 สัปดาห์แรกของฤดูรอ้ นถัดไป หาก
พ้น กาหนดดังกล่ าวมหาวิท ยาลัย จะเปลี่ยนสัญลัก ษณ์ I เป็ นระดับ คะแนน F หรือ
สัญลักษณ์ U
25.7 สัญลักษณ์ S หรือ U ใช้สาหรับรายวิชาทัง้ ทีไ่ ม่มหี น่วยกิต หรือกาหนดหน่วยกิต แต่หลักสูตร
กาหนดให้มกี ารประเมินผลการศึกษาทีไ่ ม่เป็ นระดับคะแนน
25.8 สัญลักษณ์ V ใช้สาหรับรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่ วยกิต โดยมีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากเวลาเรียนไม่ครบตามกาหนดให้เปลีย่ นสัญลักษณ์ V เป็ น W
ทัง้ นี้นกั ศึกษาอาจเข้ารับการวัดและประเมินผลหรือไม่กไ็ ด้
25.9 สัญลักษณ์ P ใช้สาหรับรายวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ และยังไม่มกี ารวัด และการ
ประเมิน ผลในภาคการศึก ษานั น้ สัญ ลัก ษณ์ P จะถู ก เปลี่ย นเมื่อ ได้ร ับ การวัด และการ
ประเมินผลแล้ว ทัง้ นี้ ไม่เกินวันสุดท้ายของกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษา ภายใน 1
ภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ P ให้
เป็ นระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ U
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25.10 สัญลักษณ์ W ใช้สาหรับรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอถอนรายวิชาทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วทัง้ นี้
ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด
ข้อ 26 การคานวณแต้มเฉลี่ย (Grad Point Average)
26.1 แต้มเฉลีย่ รายภาค (Semester Point Average) คานวณจากการศึกษาในละภาคการศึกษา
โดยรวมเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยงานกิตกับแต้มประจาระดับคะแนนทีน่ กั ศึกษาได้รบั
ในแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตัง้ แล้วหารด้วยหน่วยกิตรวมทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคนัน้ การหารให้
สิน้ สุดทีท่ ศนิยม 2 ตาแหน่งโดยปดั เศษทิง้ ไปในทุกกรณี
26.2 แต้มเฉลีย่ สะสม (Cumulative Grade Point Average) คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาทีก่ าลังคานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ของหน่ วยกิตกับแต้มประจาระดับ คะแนนทีน่ ักศึกได้รบั ในแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตัง้ แล้วหาร
ด้วยหน่วยกิตรวมทีล่ งทะเบียนเรียนทัง้ หมด การหารให้สน้ิ สุดทีท่ ศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยปดั
เศษทิง้ ไปในทุกกรณี รายวิชาใดทีน่ ักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครัง้ ให้นับหน่ วยกิต
สะสมได้เพียงอย่างเดียว และให้นาผลการศึกษาครัง้ ล่าสุดมาใช้คานวณแต้มเฉลีย่ สะสม
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จ
2.1.1 มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาของสาขาวิชา กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มสุขภาพ ทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2.1.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ทีผ่ เู้ รียน
ได้รบั มอบหมาย
2.1.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและประเมินผลการให้คะแนนการฝึ กปฏิบตั งิ านจากแหล่งฝึ กงาน
อาจารย์ นิเทศ และอาจารย์ประจาวิชา ตลอดจนแผนงาน โครงการ และงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่ นักศึกษาสาเร็จการศึกษาทางสาขาวิชา ได้ใช้
ดาเนินการในรูปแบบการวิจยั ด้วยวิธกี ารจัดทาเป็ นโครงการติดตามบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาทุกปี โดย
ทาการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และนาผลมาทาการปรับปรุงรูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน ตลอดจนการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาให้สามารถสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเป้าประสงค์ หัวข้อในการ
ประเมินมี ดังนี้
2.2.1.การศึกษาภาวะ การมีงานทาของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.2.2 การวิจยั ประเมินหลักสูตร โดยจัดทาการวิจยั เพื่อประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาการ
ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ของ สกอ.
2.
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้เกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) ดังนี้
ข้อ 41 ผูม้ ีสิทธิ์ ขอรับปริ ญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
เรียนครบตามจานวนหน่ วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า
2.00 หรือเป็ น ไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ ละคณะวิชา สาหรับกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูต ร
สาขาวิชา แต่ได้แต้มเฉลีย่ สะสมต่ ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 อาจขอรับอนุ ปริญญาได้ มีความประพฤติดี
สมกับศักดิ ์ศรีแห่งปริญญานัน้ ไม่มพี นั ธะด้านหนี้สนิ ใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้ ผูส้ าเร็จการศึกษาต้องได้แต้มเฉลีย่ สะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส OH ไม่ต่ากว่า 2.00

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศทีป่ ระกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
1.1.4 ศึกษางานในแหล่งฝึกต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสหรือมีประสบการณ์ทางานเป็ นอาจารย์พเ่ี ลีย้ ง โดยมีหน้าที่
1.2.1 ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพือ่ เรียนรูแ้ ละปรับตัวเองเข้าสูก่ ารเป็ นอาจารย์ในคณะ
1.2.2 ให้คาแนะนา และนิเทศการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งสอนคู่กบั อาจารย์อาวุโส
หรือมีประสบการณ์ทางาน
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านของอาจารย์ใหม่
1.3 อาจารย์ทุกคนได้รบั การพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งในด้านจัดการเรียนการสอน และความรูท้ ท่ี นั สมัยด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการวิจยั โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้
เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 สนับสนุนให้เป็ นสมาชิกในหน่วยวิจยั (Research unit) ของคณะ
1.3.4 ร่วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะและตีพมิ พ์ผลงาน
1.3.5 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
1.3.6 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่า งมีส่ว นร่ว มระหว่า งผู้สอน
ผูเ้ รียน และผูบ้ ริหาร
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียด
หลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา (Course specification)
2.1.3 จัดอบรมเกีย่ วกับทักษะการสอน และการประเมินผลทีท่ นั สมัย ซึง่ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน
2.1.4 สนับสนุ นอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2.1.5 จัดอาจารย์พเ่ี ลีย้ ง (Mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผูร้ ว่ มงาน (Peer evaluation)
2.1.7 สนับสนุนให้มกี ารวิจยั ในรายวิชา
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละฝึ กทักษะเชิงวิชาชีพ
2.2.2 จัดให้อาจารย์ได้ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานและการตรวจสมรรถภาพร่างกาย
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้นาเสนอผลงานวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มกี ารทาวิจยั กับหน่วยงานภายนอก
2.3 การพัฒนาเชิ งวิ ชาชีพแก่บคุ ลากรสายสนับสนุน
2.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรฝา่ ยสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละฝึกทักษะเชิงวิชาชีพ
2.3.2 จัด ให้ บุ ค ลากรฝ่ า ยสนั บ สนุ น ได้ ต รวจวัด สภาพแวดล้ อ มในการท างานและการตรวจ
สมรรถภาพร่างกาย
2.3.3 สนับสนุนบุคลากรฝา่ ยสนับสนุนได้มกี ารฝึกทักษะเชิงวิชาชีพในสถานทีจ่ ริง
2.3.4 จัดให้บุคลากรฝา่ ยสนับสนุนเข้าร่วมเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการทางานทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
1. คณะประกาศข้อปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3. มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้กลุ่มวิชาตามสาขาและ
กลุ่มวิชาเสนอผูป้ ระสานงานรายวิชาเพือ่ การแต่งตัง้
4. กลุ่มวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็ นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบและเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต รควบคุ ม คุ ณ ภาพการจัด การเรีย นการสอนทุ ก รายวิช าและ
ดาเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์
6. แต่ ง ตัง้ กรรมการภายนอกทบทวน/ประเมิน ผลการด าเนิ น การโดยมีผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิติด ตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมือ่ สิน้ สุดปีการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริ หารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและเกณฑ์
องค์กรวิชาชีพ เช่น สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา 1 : 10 ตาราหลักทางการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย วิชาละ 10 ชื่อเรือ่ ง วารสารทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรือ่ ง ฯลฯ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใช้อาคารเรียนเพือ่ การเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา - ตราด
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารเรียนรวม เป็ นอาคาร 4 ชัน้ มีพ้นื ที่รวม 35,940 ตารางเมตร เป็ นที่ตงั ้ ของคณะวิชา
ห้อ งเรีย นและห้อ งปฏิบ ัติก าร ห้อ งเรีย นทุ ก ห้อ งติด เครื่อ งปรับ อากาศและโสตทัศ นู ป กรณ์ ท่ีท ัน สมัย
ประกอบด้วย
1. ห้องเรียนรวม

จานวน 89

ห้อง

2. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์

จานวน 5

ห้อง

3. ห้องปฏิบตั กิ ารภาษา

จานวน 4

ห้อง
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อาคารอานวยการเป็ นอาคาร 4 ชัน้ มีพน้ื ที่ 10,735 ตารางเมตร เป็ นทีต่ งั ้ หน่วยงานบริหารของ
มหาวิทยาลัย และมีหอ้ งเรียนขนาด 30-60 ทีน่ งั ่ จานวน 11 ห้อง
อาคารหอประชุ ม เป็ น สถานที่ด าเนิ น การร่ว มกัน ทุ ก คณะวิช า พื้น ที่ภ ายในอาคารเพื่อ จัด
กิจกรรมทางการศึกษา และบริการอื่นๆ เป็ นอาคาร 3 ชัน้ มีพน้ื ที่ 3,896 ตารางเมตร มีทน่ี งประมาณ
ั่
1,100
ทีน่ งั ่ ห้องเรียนทุกห้องติดเครือ่ งปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ทท่ี นั สมัย ประกอบด้วย
1. ห้องบรรยายรวม

จานวน 2

ห้อง

อาคารโภชนาการ เป็ นอาคาร 2 ชัน้ มีพน้ื ที่ 4,368 ตารางเมตร มีหอ้ งบรรยายขนาดทีน่ งั ่ 100150 ทีน่ งั ่ จานวน 6 ห้อง
อุปกรณ์ประกอบสาหรับบริ เวณและอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยจัดให้มอี ุปกรณ์สาธารณูปโภค ได้แก่ หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องสมุด ธนาคาร
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม ห้องพยาบาล และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอกับจานวนอาจารย์และ
นักศึกษา รวมทัง้ ห้องเรียนปรับอากาศ ห้องน้า มีระบบบาบัดน้าเสีย และอุปกรณ์การดับเพลิง
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรณสารสนเทศรับผิดชอบดูแลห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self
Learning Resource Center: SLRC) อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร สามารถค้นคว้า ยืม คืน สารองหนังสือ
และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารสารสนเทศให้บริการได้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายในศูนย์บรรณสารสารสนเทศ ตลอดจนเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้การสืบค้นฐานข้อมูลของ
ห้องสมุดสามารถทาได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ศูนย์บรรสารสนเทศยังให้
บริการห้องศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลภายนอกบริการสื่อโสตทัศนู ปกรณ์
ต่างๆ
ศูนย์เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (SLRC) เป็ นงานทีเ่ อือ้ และอานวยให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้แสวงหาและเข้าถึงซึ่งความรูใ้ นศาสตร์พน้ื ฐานทัวไปด้
่ วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสืบค้นในรูปแบบของเสียง ภาพ
และมัลติมเี ดีย ตลอดจนการเรียนรูด้ ว้ ยระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสาคัญด้วยการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอก นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารสนเทศยังให้บริการระบบซอฟต์แวร์
Blackboard ซึง่ เป็ นระบบทีเ่ อือ้ ให้มกี ารเรียนการสอนบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning Platform) หรือ
ห้องเรียนเสมือนจริงผ่านทางอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทาให้อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษา
เรียนวิชาเดียวกันสามารถติดตามบทเรียนและสือ่ สารถึงกันได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
หนังสือและวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิ ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบไปด้วย
- หนังสือภาษาไทย
577 ชื่อเรือ่ ง
- หนังสือภาษาต่างประเทศ
255 ชื่อเรือ่ ง
- วารสารภาษาไทย
44
ชื่อเรือ่ ง
- วารสารภาษาต่างประเทศ
13
ชื่อเรือ่ ง
- สือ่ การเรียนรู้
72
รายการ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.3.2 ให้อาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รียนเสนอรายชื่อสื่อ และตาราในสาขาวิชาที่รบั ผิดชอบต่อคณะ
กรรมการฯ
2.3.3 สาขาวิชาจัดทางบประมาณประจาปีและจัดซือ้ ตาราและสือ่ ต่าง ๆ
2.3.4 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
2.3.5 กาหนดเวลาการใช้หอ้ งสมุดให้ไม่ต่ากว่า 60 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
2.3.6 ให้มหี นังสือและสื่อ นาออกเพียงพอในแหล่งฝึ ก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
2.3.7 จัดระบบการใช้สอ่ื /อุปกรณ์ในห้อง “ปฏิบตั ทิ กั ษะการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมินอย่างมีสว่ นร่วมกับผูส้ อน ผูใ้ ช้และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝา่ ย อย่างเป็ นระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผูเ้ รียน และให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา
2.4.3 จัดทาระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทัง้ ตาราหลัก สิง่ พิมพ์ และสื่อต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ของคณะ และนาผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 โดยคานึงถึงคุณวุฒทิ างการศึกษาควรต้องเป็ นสาขาทางการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และ/หรือมีประสบการณ์การปฏิบตั กิ ารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ
ในสาขาที่เ กี่ย วข้อ ง และ /หรือ มีป ระสบการณ์ ก ารสอนในสถาบัน การศึก ษาด้า นสาขา/
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนัน้ ต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขัน้ พืน้ ฐาน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูม้ คี ุณสมบัตติ ามต้องการ
3.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้อย่างเป็ นระบบ และมี
การตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็ นธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สอ่ื การศึกษา
3.1.5 เสนอแต่งตัง้ และประเมินการปฏิบตั งิ านตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์รว่ มกับผูเ้ รียนประเมินรายวิชาเมื่อสิน้ สุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็ นวิชาปฏิบตั กิ าร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บุคลากรผูร้ ว่ มสอนในแหล่งฝึ กร่วมประเมินการจัดการเรียน
การสอนด้วย
3.2.2 อาจารย์รว่ มในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมือ่ สิน้ สุดปีการศึกษาทุกปี
3.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ รวบรวมและจัดทาร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ขอ้ คิดเห็น
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
กาหนดนโยบายของคณะ ในการแต่งตัง้ อาจารย์พเิ ศษ ดังนี้
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พเิ ศษให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรือ่ งทีต่ อ้ งการความเชีย่ วชาญพิเศษ
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลันกรองของคณะกรรมการบริ
่
หารหลักสูตร และต้องเสนอ
ประวัตแิ ละผลงานทีต่ รงกับหัวข้อวิชาทีจ่ ะให้สอน
3.3.3 กลุ่มวิชาโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผูม้ คี ุณสมบัติ
ตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พเิ ศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็ นรายภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้อย
3.3.5 จัดให้มกี ารประเมินการสอนของอาจารย์พเิ ศษทุกครัง้ ทีม่ กี ารสอน
3.3.6 อาจารย์พเิ ศษจะต้องสอนไม่เกินครึง่ หนึ่งของจานวนชัวโมงในรายวิ
่
ชาทีส่ อน
3.3.7 สาหรับอาจารย์พเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ใิ ห้กลุ่มวิชาขอจ้างได้เฉพาะรายวิชาทีม่ ผี เู้ รียนเกินกว่า
อัตราส่วน นักศึกษา : อาจารย์ 8:1 และจะจ้างได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจานวนอาจารย์ทส่ี อนใน
รายวิชานัน้
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ งให้เป็ นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
4.2.1 จัดให้มกี ารทัศนศึกษาปีละ 1 ครัง้
4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็ นแผนประจาปี เพื่อให้
คณะสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม
4.2.3 สาขาวิชามีหน่วยวิจยั เพือ่ พัฒนา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณประจาปี
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 คณะแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาให้แก่ผเู้ รียนทุกคนพร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
5.1.2 คณะแต่งตัง้ อาจารย์ประจาชัน้ ทุกชัน้ ปี มีแฟ้มนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความต้องการในการ
ให้การปรึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษา
5.1.3 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะเป็ นที่ปรึกษาให้อาจารย์และนักศึกษาที่มปี ญั หาเกินกว่า
ความสามารถของอาจารย์ทป่ี รึกษาและอาจารย์ประจาชัน้ ปี
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
คณะประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการอุทธรณ์ทงั ้ ทีบ่ อร์ด เว็บไซด์ และในคูม่ อื ผูเ้ รียน
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
(1) งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัง้ ของรัฐและเอกชนทัวประเทศ
่
ขาดแคลนนักวิชาการ
ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็ นจานวนมากจากผลการสารวจความต้องการของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่าผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาใน 3 เดือนแรก 100%
(2) จากผลการสารวจก่อนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไทย พบว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยทีม่ คี วามรับผิดชอบ เป็ นอันดับแรก และการมีจติ อาสา มีความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็ นลาดับต่อมา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จานวน 15 ตัวบ่งชี้ และการเรียนการสอนรวม อยูใ่ นเกณฑ์ดอี ย่างน้อย
2 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนการรับรอง
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่2

ปี ที่3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

(1)

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

X

X

X

X

X

(2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

X

X

X

X

X

(3)

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(4)
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ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่2

ปี ที่3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

(5)

จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

X

X

X

X

X

(6)

มีก ารทวนสอบผลสัม ฤทธิ ์ของนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

X

X

X

X

X

(7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีทแ่ี ล้ว

X

X

X

X

(8)

อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกคนมี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ต า ม ก า ห น ด ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็ นอย่างน้อย

X

X

X

X

X

(9)

อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

(10) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

X

X

X

X

X

(11) จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอนได้รบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X

X

X

(12) ระดับ ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาปี สุ ด ท้า ย/บัณ ฑิต ใหม่ ท่ีม ีต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
(13) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุ นการเรียน
การสอนเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12
1-5
11

13
1-5
11

13
1-5
11

14
1-5
12

15
1-5
13

เกณฑ์การประเมิน

: หลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องผ่านเกณฑ์
ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที ่ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ทมี ่ ผี ลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บงั คับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1 .การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
คณะจัดให้มกี ารประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ ์ของแต่ละรายวิชา โดย
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รจะพิ จ ารณาโดยเปรี ย บเที ย บกับ ต้ น แบบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552: TQF
1.2 การประเมิ นทักษะอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผูเ้ รียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิน้ สุดรายวิชา และส่งตรงต่อคณบดี หัวหน้า
สาขาวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
1.2.2 ผู้เรียนประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และส่งตรงต่อคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา โดยใช้แบบประเมินทีค่ ณะกาหนด
1.2.3 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์ /อาจารย์ท่ปี รึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อ
ปรับปรุงต่อไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทีเ่ ป็ นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและการวาง
แผนการพัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือ ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิ ต
2.1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย ตัวแทนทุกลุ่มวิชา ด้านสุขภาพ ด้าน
ความปลอดภัย และด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2.1.2 คณะกรรมการฯวางแผนการประเมินหลัก สูตรอย่างเป็ นระบบ และครอบคลุมผูใ้ ช้หลักสูตร
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย
2.1.3 ดาเนิ น การส ารวจข้อ มูล เพื่อ ประกอบการประเมิน หลัก สูต รจากผู้เ รีย นป จั จุ บ ัน และจาก
ผูส้ าเร็จการศึกษาทีผ่ า่ นการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน่
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูป้ ระเมิ นภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูต ร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผูเ้ รียน ผูส้ าเร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือ่ ประกอบการประเมิน
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2.3 โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต และ/หรือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2.3.1 ติ ด ตามบัณ ฑิต ใหม่ โ ดยส ารวจ ข้อ มู ล จาก นายจ้ า ง และ /หรือ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาโดยใช้
แบบสอบถาม
2.3.2 ติดตามกับผูใ้ ช้อ่นื ๆ เช่น บุคลากรในแหล่งฝึ กปฏิบตั งิ านของนักศึกษาชัน้ ปี 4 และปี 3 ทัง้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ความปลอดภัย เป็ นต้น
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย
3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชา ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถานประกอบการ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาครัฐที่
เกีย่ วข้องกับวิชาชีพ
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จาเป็ นในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูท้ รงคุณวุฒอิ ่านหลักสูตรและให้ขอ้ เสนอแนะ
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