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สารจากคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร

จัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขในระบบสุขภาพของประเทศ  และมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เปิดท าการสอนแก่นิ สิตใน 2 สาขาวิชาเอกคือ 1)

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและ 2)สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งที่จะส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณทั้งในด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  ด้วยการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้ง นี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้ออกไปประกอบวิชาชีพและด าเนิน

ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขตามศักยภาพของตน 

นิสิตที่จบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ทั้ง 2สาขาวิชาสามารถ

ออกไปปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการหรือผู้บริหารสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานครและโรงงานอุตสาหกรรม  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่จะได้โอกาส

ต้อนรับนิสิตจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และมีความเชื่อม่ันว่าระบบการให้การดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต

ทั้งท้ังในด้านการใช้ชีวิตเป็นนิสิต  ชีวิตส่วนตัว การเรียน และอ่ืนๆ แก่นิสิต โดยคณาจารย์ที่มีความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะช่วยให้นิสิตมีความสุขในการใช้ชีวิตในรั่ว

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและประสบความส าเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจอย่างแน่นอ 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

1.  ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย   : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program (Occupational Safety 

and EnvironmentHealth) 
2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย :    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
     (อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  :    ส.บ. (อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Public Health Program (Occupational Safety 
and  
     EnvironmentHealth) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :    B.P.H. (Occupational Safety and EnvironmentHealth) 
 
3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

จะผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม 
 4.1  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ
เลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ .ศ.2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอน
หลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดด าเนินก ารสอนมาจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลากว่า  10 ปี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาท่ีจะพัฒนา
บุคคลให้เป็นศึกษิตคือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทั ศน์ที่กว้างไกล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตน สังคม 
ประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการด าเนินชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนท าให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โรคที่เคยควบคุมได้กลับมา



อุบัติซ้ าและมีความรุนแรงมากข้ึน หรือเกิดขึ้นจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องอันเนื่องมากจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อปูองกัน ควบคุม และรักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวยเป็น
จ านวนมาก ผู้ยากจนและ ยากไร้ ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งให้บริการสุขภาพอนามัย และยังขาดโอกาสในการ
เข้าถึงบริการเหล่านี้ ท าให้รัฐค านึงถึงและท าการปฏิรูประบบบริการสุขภาพมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเปูาหมายให้บุคคลมีความเสมอภาคกันในการได้รับบริการทาง
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก สถานบริการสุขภาพของรัฐ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการที่เน้นการตั้งรับเมื่อมีการเจ็บปุวยเป็นการ ให้บริการแบบเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย 
การควบคุมและการปูองกันโรค กอปรกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นได้
ปกครองตนเอง มีความเป็นอิสระจากระบบบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งหมายร่วมถึงงานด้านสาธารณสุขที่เป็น
กิจกรรมสาธารณะ ท าให้มีคว ามต้องการบุคลากรสาธารณสุขประจ าตามหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้เป็นจ านวน
มาก แต่ในความเป็นจริงพบว่าจ านวนของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนั้นมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการให้บริการสุขภาพ ภาวะสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและชุมชน  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่ง มีพันธกิจที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา มี
ความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุขในสาขาวิชาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการเปิดด าเนินการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุ ขท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและให้บริการ
ด้านสาธารณสุข  และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน 
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิ ดขึ้นโดยรอบ อันจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจน
ประเทศชาติได ้

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการให้บริการและบริหารจัดการงาน สาธารณสุข มีภาวะ
ผู้น า มีความเป็นศึกษิต มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดชีวิต มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

 
4.2  ปรัชญาของหลักสูตร 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา มัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาตามความเชื่อที่ว่าสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งและทุก
กิจกรรมในชีวิต ซึ่งประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ



ประชาชนและชุมชน ดังนั้นการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจึงจ าเป็นที่จะต้องบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์
ทางสาธารณสุข ศาสตร์สาขาที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เทคโนโลยีและวิทยาการทางการ
สาธารณสุขที่ทันสมัยในการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  การควบคุมโรค  และการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยและสิ่ งแวดล้อมของประชาชนและชุมชน ให้สอดคล้องกับแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนและชุมชน ด้วยการจัดการศึกษาให้บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการและบริหารจัดการงานสาธารณสุข มีภาวะผู้น า มีความเป็นศึกษิต มีคุณธรรมจริยธรรม ยึ ดมั่น
ในจรรยาบรรณ ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข  ทั้งนี้จะค านึงถึงความต้องการและความสุขของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

 1) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ในศาสตร์สาขาสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม และศาสตร์สาขาที่เก่ียวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค การควบคุมโรค  และ
การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน  
 2) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์สาขาสาธารณสุข ศาสตร์สาขาที่เก่ียวข้อง เทคโนโลยีและวิทยาการ
ทางการสาธารณสุขที่ทันสมัยในการให้บริการด้านสาธารณสุข ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค 
การควบคุมโรค และการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อ งกับ
แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน 
 3) สามารถบริหารจัดการงานสาธารณสุข เป็นผู้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะของผู้น าและผู้ตาม ที่ดี ประสานงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เป็นผู้สนใจใฝุเรียนรู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ   
 
5.   ก าหนดการเปิดสอน 
 ตั้งแต่เดือน  สิงหาคม ของทุกปี 
 
6.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
 6.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมีผลการเรียนสะสมไม่
ต่ ากว่า 2.00 จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ 



 6.2 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคส าหรับการศึกษา
และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 6.3 ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจ าคุก หรืออยู่ระหว่างคดีอาญา 
  
7.   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ 
กล่าวคือ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้ หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย 
ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยอาจก าหนดในแต่ ละปี
การศึกษา 
8.   ระบบการศึกษา 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  (Semester) ปีหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและมี 1 ภาค
ฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต 
ภาคปฏิบัติหรือภาคทดลองและการศึกษาดูงาน 30 – 45 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง กล่าวคือคิดเป็น 2 เท่าของชั่วโมงท่ีเรียนในภาคทฤษฎี และ 0.5 เท่าของชั่วโมงท่ีเรียนใน
ภาคปฏิบัติหรือภาคทดลองและการศึกษาดูงาน 

นอกจากนี้บางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิ ชา โดยมี
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ
ทวิภาค 
 
9. ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  6ภาค
การศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร 
 
10.การลงทะเบียนเรียน 

10.1  การก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาใด ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

10.2  จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
แต่ไมต่่ ากว่า 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษา
ที่นิสิตจะจบหลักสูตรหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะวิชาให้ลงทะเบียนเรียนได้  

10.3  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

10.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอ่ืนและนิสิตต่างสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้  ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องการศึกษาข้ามสถาบัน 



10.5  การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศ ษโดยไม่นับหน่วยกิต ในลักษณะเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย 
นิสิตอาจกระท าได้ ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตเรียนทั้งหมดจะต้องไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ใน ข้อ 10.2 

10.6  การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
 
11. การวัดผล  ประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา 

11.1 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
1) เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
2) การประเมินผล  นิสิตจะได้รับการวัดและประเมินผลการศึกษารายวิชาใด จะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
3) ระบบการประเมินผล ในระดับขั้น 8 ระดับ ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดังนี้ 
 สัญลักษณ์แสดงผล ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
  A  ดีเยี่ยม (Excellence)   4.0 
   B+  ดีมาก (Very Good)          3.5 
   B  ดี (Good)    3.0 
   C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)        2.5 
   C  พอใช้ (Fair)    2.0 
   D+  อ่อน (Poor)    1.5 
   D  อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
   F  ตก (Fail)                 0 
4.) นอกจากระบบขั้นตามข้อ 3) แล้ว ยังอาจประเมินผลการศึกษารายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับขั้นได้ดังนี้ 
 สัญลักษณ์แสดงผล ความหมาย    
   I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   S  พอใจ (Satisfactory) 
   U  ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
   W  ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
   P  การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)  
  RF  รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ F 
  RD       รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D 
  RD+      รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D+ 
  RC       รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C 
  RC+    รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C+ 

 



11.2   การส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในแผนการศึกษา และต้องได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00  
 
แผนการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม 

นิสิตคณะสาธารณสุข จะได้รับการศึกษาในแต่ละชั้นปีดังนี้ 

    ชั้นปีที่ 1 จะเป็นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และกลุ่มวิชาแกนเป็นหลักทั้งนี้เพ่ือปูพื้นฐานความรู้

ความรู้ให้แก่นิสิตในการที่จะศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ 

ชั้นปีที่ 2  นิสิตจะได้ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน  และเริ่มศึกษาในกลุ่มวิชาเอกบังคับที่ศึกษาใน

เชิงทฤษฏีเป็นหลัก 

ชั้นปีที่ 3 และ 4    นิสิตจะได้ศึกษาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ  และกลุ่มวิชาเอกเลือกซ่ึงจะเป็นการศึกษาท้ังใน

ภาคทฤษฏี และชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ที่คัดสรร  โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ภายใต้การ

ดูแลของอาจารย์หรือนักอาชีวอนามัยที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างใกล้ชิด  



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2559  

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 

1 

HU1002 ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (สังคม 1) 3 (3-0-6) SO1001 พลังอ านาจแห่งชีวิต (สังคม 2) 3 (3-0-6) HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ (สังคม 3) 3 (3-0-6) 

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) PH4404 การพัฒนาบุคลิกภาพ (เลือกเสรี 1) 3 (3-0-6) 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) SC1111 เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ 3 (3-0-6) PE3102 การปฐมพยาบาล (วิชาชีพ 1) 3 (2-3-5) 

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6) SC1112 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 (3-0-6)         

SC1109 ชีววิทยาทั่วไปส าหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6) SC1114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส าหรับสาธารณสุข 3 (2-3-5)         

SC1110 เคมีทั่วไปส าหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6) PH1101 การสาธารณสุขเบ้ืองต้น 2 (2-0-4)         

  รวม 18 
หน่วย
กิต 

  รวม 17 
หน่วย
กิต 

  รวม 9 
หน่วย
กิต 

2 

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3 (2-2-5) PE2201 
ความรู้เบ้ืองต้นทางวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย  (บังคับ 1) 

3 (3-0-6) 

SC1115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับสาธารณสุข 3 (2-3-5) SC1113 ชีวเคมีส าหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6) PE3205 พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรม (บังคับ 2) 3 (3-0-6) 

PH2102 ชีวสถิต ิ 3 (3-0-6) SC1116 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)         

PH2103 วิทยาการระบาด 2 (2-0-4) ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 3 (3-0-6)         

PH2104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 2 (2-0-4) PE2101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (วิชาชีพ 2)  3 (3-0-6)         

PH2105 โภชนศาสตร์และการสุขาภิบาลอาหาร 2 (2-0-4) PH2107 อนามัยชุมชน 2 (2-0-4)         

PH2106 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) PH2108 การบริหารงานสาธารณสุข 2 (2-0-4)         

  รวม 18 
หน่วย
กิต 

  รวม 19 
หน่วย
กิต 

  รวม 6 
หน่วย
กิต 

3 PE2202 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1  (บังคับ 3) 3 (3-0-6) PE2203 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (บังคับ 6) 3 (3-0-6) PE3204 
กฎหมายและมาตรฐานทางอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (บังคับ 9) 

3 (3-0-6) 



PE3103 การยศาสตร์ (วิชาชีพ 3) 3 (3-0-6) PE3207 
การควบคุมมลพิษและการก าจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม (บังคับ 
7) 

3 (3-0-6) PH4405 
พลวัตรกลุ่มและการท างานเป็นทีม (เลือกเสรี 
2) 

3 (3-0-6) 

PE3206 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (บังคับ 4) 3 (3-0-6) PE3210 การปูองกันและควบคุมอัคคีภัยภาคอุตสาหกรรม  (บังคับ 8) 3 (3-0-6)         

PE3209 
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม (บังคับ 5) 

3 (3-0-6) PE3304 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (เอกเลือก 4) 3 (3-0-6)       

PE3310 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (เอกเลือก 1) 3 (3-0-6) PE3308 การบริหารงานอาชีวอนามัย (เอกเลือก 5) 3 (3-0-6)       

PE3311 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (เอกเลือก 2) 3 (3-0-6) PE4105 
สัมมนาโครงงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (วิชาชีพ 
4) 

2 
(0-12-

6) 
      

  รวม 18 
หน่วย
กิต 

  รวม 17 
หน่วย
กิต 

  รวม 6 
หน่วย
กิต 

4 

PE3104 
การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม(วิชาชีพ 
5) 

3 (3-0-6) PH3109 การวิจัยทางสาธารณสุข 2 (2-0-4)         

PE3208 
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชี
วอนามัย (บังคับ 10) 

3 (3-0-6) 

PE4108 สหกิจศึกษา / ฝึกปฏิบัติงานแบบรวบยอด NC (0-24-12) 

        

PE3301 
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ               
(เอกเลือก 3) 

3 (3-0-6)         

PE4106 เตรียมสหกิจศึกษา / ฝึกปฏิบัติงานแบบรวบยอด NC (2-0-4)         

  รวม 9 
หน่วย
กิต 

  รวม 2 
หน่วย
กิต 

    139 
หน่วย
กิต 

 



การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญข องชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตในรั้ ว มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

รวมทั้งมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ  ของนิสิต จึงมอบหมายให้ส านักกิจการ

นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ เพื่อให้นิสิตอยู่ในรั้วและมีหน้าที่การงาน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นอย่างดี

ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต  เพ่ือความเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ตามความต้องการ

ของสังคม 

ด้านสวัสดิการส าหรับนิสิต 

1. หอพัก 

 มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักส าหรับนิสิตโดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกคนเข้าพักใน

หอพักของมหาลัยอย่างเพียงพอ  ประกอบด้วย  หอแฝด  และหอพักราชพฤกษ์ จ านวน 5 หลัง และเพ่ือให้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติส าหรับนิสิตไว้ดังนี้ 

ข้อปฏิบัติส าหรับนิสิตที่เข้าพักในมหาวิทยาลัย 

 เนื่องจากนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยมีเป็นจ านวนมาก  จึงต้องมีกฏเกณฑ์เพ่ือเป็นข้อปฎิบัติ

และหา้มปฏิบัติในหอพักเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันใน  หอพัก  หากมีการฝุาฝืนข้อห้าม

ปฎิบัติจะถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยวินัยนิสิต 

ข้อควรปฏิบัติของนิสิตในหอพักมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

1. ห้ามเล่นการพนัน 

2. ห้ามดื่มสุรา 

3. ห้ามลักทรัพย์ 

4. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท 

5. ห้ามนิสิตชายเข้าหอพักหญิง และห้ามนิสิตหญิงเข้าหอพักชาย 

6. ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้าหอ 

7. ห้ามน าอุปกรณ์ไฟฟูามาใช้ในหอพัก  โดยไม่ได้รับอนุญาต  

8. ห้ามให้ผู้อื่นเข้าอยู่หอพักแทน 

9. ห้ามส่งเสียงดัง 

10. ห้ามเปิดไฟฟูาทิ้งไว้ในห้องพัก 

11. ห้ามท าความสกปรก 

12. จอดรถทุกประเภทให้เรียบร้อย  ห้ามจอดรถทุกประเภทในที่ห้ามจอด 

13. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมห้องพัก 



14. ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก 

15. ห้ามน าสัตว์เลี้ยงมาไว้ในห้องพัก 

            ค่าธรรมเนียมหอพัก 

           นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราค่าเช่าหอพักแต่ละประเภทที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดย

อาจช าระเป็นรายภาคการศึกษาหรือรายปีการศึกษาก็ได้นอกจากนี้นิสิตมีหน้าที่รับผิดชอบในการช าระค่าไฟฟูา

และค่าน้ าส าหรับห้องพักท่ีนิสิตเข้าพักเองทุกเดือน 

 

 2.บริการด้านสุขภาพอนามัย 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาลเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้ องต้นแก่
นิสิตที่เจ็บปุวยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะน าส่ง
โรงพยาบาลประจ ามหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการ
รักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป พร้อมแจ้งผู้ปกครองของนิสิตทราบ 

กรณีนิสิตปุวย จะสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท โดยงานกิจการนิสิตจะด าเนินการ
ท าเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิล าเนาให้กับนิสิตทุกคน 

 
 3.การประกันอุบัติเหตุ 

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส าคัญเก่ียวอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนกับนิสิตมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าป ระกัน
อุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน นิสิตจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตลอดปีการศึกษา และได้รับค่า
รักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีท่ีสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้ 

1) กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ และ
เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

2) กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยในวงเงินไม่เกิน            
100,000 บาท 
 
ด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
 นิสิตสามารถใช้บริการขอค าปรึกษาแนะแนวและการจัดหางานที่ส านักกิจการนิสิตงานแนะแนว 
ฯ มีบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน ครอบครัว การเงิน การอยู่หอพัก การคบเพ่ือน 
ความรัก อาชีพในอนาคต หรือเ รื่องอ่ืนๆ ซึ่งต้องการผู้รับฟังต้องการความช่วยเหลือ ต้องการแนวทางในการ
ตัดสินใจ และต้องการความสบายใจ โดยมีนักแนะแนวให้ค าปรึกษาในเวลาราชการ และจะปกปิดเรื่องราว
ต่างๆเป็นความลับ ยินดีให้ค าปรึกษาท้ังทางโทรศัพท์และให้ค าปรึกษาเป็นการส่วนตัว ตลอดจนนิสิตที่ต้องการ



พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่น การแสดงออกท่ีเหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัวเข้า
กับบุคคลอ่ืน ค่านิยมและจริยธรรม การเป็นผู้น า บุคลิกภาพ และงานแนะแนวฯ มีโครงสร้างที่จะพัฒนานิสิต 
 นอกจากนี้ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการข้อมูลเกี่ยวกับก ารศึกษาต่อ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทุนการศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เช่นการพัฒนาทักษะทางการ
เรียน การพัฒนาจิตใจ การลดความเครียดและความรู้รอบตัวในด้านต่างๆ บริการแบบทดสอบ แบบส ารวจทาง
จิตวิทยา ในการค้นหาตนเองทางบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ภาวะผู้ น า การแสดงออกท่ีเหมาะสม ทักษะ
ทางการเรียน ค่านิยม ความถนัด ความสนใจต่างๆ 
 
ด้านการจัดหางานเสริมรายได้พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนิสิตด้วยการท างานมีค่าตอบแทนในทุกภาค
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มี รายได้ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพและมีประสบการณ์ในการท างานจริง นิสิตจะมีโอกาสได้ท างานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติต่างๆ 
หรือท างานในห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา หรือท างานเป็นผู้ช่วยวิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีคณะที่นิสิตสังกัด 
 
ด้านการฝึกและการขอผ่อนผันทางการทหาร 
 งานด้านทหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้บริการแก่นิสิต ดังนี้ คือ 

1) จัดให้มีการฝึกวิชาทหาร ตามสิทธิของนิสิตที่มีอยู่ 
2) การขอผ่อนผันการเรียกพลฝึกเพ่ือวิชาทหาร (ทหารกองหนุน) 
3) การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชชการทหารกองประจ าการ (เกณฑ์ทหาร) 

 
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

1. กิจกรรมนิสิตเพื่อใครและท าไมจึงต้องส่งเสริม 
ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวไว้ว่า “การศึกษาที่

ไม่ท าให้พลเมืองมีศีลธรรมนั้น ไม่ใช่การศึกษา... พวกครูยังขายข้อสอบ นักเรียนยังยกพวกตีกัน สถานอบายมุข
ยังเต็มไปด้วยนักเรียน นิสิตนักศึกษา การศึกษาไม่ถูกต้อง จึงมีผลเกิดข้ึนอย่างนี้” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสปรารภแก่คณาจารย์ 5 แห่ง ที่เข้าเฝูาถวายดุษฎีบัณ
กิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ .ศ.2533 ความว่า “มหาวิทยาลั ยมุ่งสอนให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง เข้มแข็งใน
ด้านวิชาการ การสอนให้คนเป็นคนเก่งนี้ดูจะเห็นว่าดี แต่ถ้ามองให้ถี่ถ้วนแล้ว อาจท าให้เกิดความบกพร่องใน
ตัวบุคคลได้ไม่น้อย ที่ส าคัญบกพร่องในศีลธรรมความรู้จักผิดชอบชั่วดี เพราะมุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์
เฉพาะตัวให้เพ่ิมพูนขึ้ น เป็นเหตุให้ท าความผิด ความชั่ว ความทุจริต ได้อย่างไม่สะดุ้งสะเทือน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยนอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยประเทศชาติจึงจะได้
คนมีคุณสมบัติพร้อม คือทั้งเก่งทั้งด”ี 



จากค ากล่าวของท่านอาจารย์พุทธทาส และจากพระราชป รารภของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 เน้นให้เห็นว่า “การศึกษาที่แท้จริงจะต้องสร้างให้คนดีมีศีลธรรม ”กิจกรรมนิสิตในระดับอุดมศึกษาจึงเป็น
ยุทธวิธีประการหนึ่ง ในการเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในมวลหมู่นิสิต กล่าวคือท าให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ความเสียสละและความอดทนเป็นต้น 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเรียนและกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับนิสิตทุกคน การเรียน
การสอนภาคทฤษฎี ส่วนการท ากิจกรรมเป็นภาคปฏิบัติ คือท าทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มานั้นฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ผู้ที่เรียนแต่เพี ยงอย่างเดียวกิจกรรมไม่เคยเข้าร่วมจะเป็นผู้ที่เก่งในทางวิชาการ
แต่ขาดประสบการณ์ทางสังคมและชีวิต แต่ผู้ที่ประกอบกิจกรรมแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนไม่สนใจมักจะ
เรียนไม่จบ หรือเรียนจบปริญญาช้ากว่าคนอ่ืนๆ แต่ผู้มีประสบการในชีวิต การเรียนและกิจกรรมจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับนิสิตผู้รักความก้าวหน้า การเรียนเปรียบเสมือนจิตใจ ส่วนกิจกรรมเปรียบเสมือนร่างกาย ในชีวิต
ของบัณฑิตชนจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมิได้ 
 วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของนิสิตทุกคนที่เข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย คือการเรียน บาง
คนจึงตั้งหน้าตั้งตาเรียนแต่เพียงอย่างเดียว เรียนเพื่อค าว่า “ปริญญา” เรียนให้เก่งเพ่ือเกียรตินิยม กิจกรรมไม่
เคยสนใจหรือไม่เคยเข้าร่วม หัวเราะเยาะพวกท่ีประกอบกิจกรรมที่เรียนด้อยกว่าตน นักศึกษาประเภทนี้ อาจ
ได้รับเกียรตินิยม อาจจะได้รับปริญญาภายใน 4 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง แต่จะเป็นคนพิการในชีวิต เ พราะขาด
ประสบการณ์ในชีวิต 
 ในเนื้อหาของบทความนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรม จึง
จ าเป็นที่นิสิตต้องทราบเสียก่อนว่า เมื่อประกอบกิจกรรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร หรือกิจกรรมให้อะไรแก่เรา 
จึงใคร่สรุปให้เห็นถึงประโยชน์ของการประกอบกิจกรรมเท่าที่หน้ากระดาษจะพึงอ านวย 
 

2. ความส าคัญของกิจกรรมนิสิต 
กิจกรรมนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนิสิตที่ส าคัญต่อการพัฒนานิสิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่นิสิต

จะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา ความคิด 
ทัศนคต ิ

กิจกรรมนิสิตเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ 
การตัดสินใจ การท างาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในสังคมนิสิตนักศึกษา
เอง กิจกรรมนิสิต ในบางสถาบันถือว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงไม่มีความสัมพันธ์ข้องเก่ียวกับหลักสูตรแต่
ประการใด ท าให้บางสถาบันเข้าใจผิดไปว่า กิจกรรมนิสิตคือกิจกรรมของนิสิต เพ่ือนิสิต และโดยนิสิตเท่านั้น 
ด้วยแหตุนี้เองกิจกรรมนิสิต บางสถาบันจ าต้องจัดให้มีกิจกรรมนิสิต เพราะถ้าไม่มีสถาบันนั้นจะไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดี 

บางสถาบันถือว่ากิจกรรมนิสิต เป็นกิจกรรมรวมหลักสูตร ดังนั้น การจัดกิจกรรมต่างๆ จึง
พยายามประสานระหว่างจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมที่มีข้ึนในสถาบันชั้นเรียนใน



ด้านกิจกรรม เซฟเฟอร์ และ มาติสัน กล่าวว่า มีแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ที่เน้นเรื่องชีวิตของนิสิตใน
ห้องเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

3. ประโยชน์ของกิจกรรม 
1) เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตที่ประกอบกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬา จะมีร่างกายที่

เข้มแข็งและแข็งแรง มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามาร ถวิ่งและเล่นกีฬาได้
ท่ามกลางสายฝนและแสงแดด ส่วนผู้ที่ไม่เคยเล่นกีฬาจะมีลักษณะตรงกันข้าม เป็นคนมือลีบขาลีบ ถึงแม้บาง
คนมองดูภายนอกอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ภายในเต็มไปด้วยรังแห่งโรค มนุษย์เราถึงแม้มีจิตใจที่เข้มแข็งเพียงไร 
แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ จิตใจย่อมอ่อนแอไปด้วย ดั งภาษิตฝรั่งที่ว่า A sound mind is in a sound body 
“จิตใจที่เข้มแข็งย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น ” การออกก าลังกายจึงเป็นยาขนานเอกในชีวิตประจ าวัน
ของมวลมนุษย์ และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมคือ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” 

2) เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ โสคราติส นักป ราชญ์กรีกสมัยโบราณ กล่าวว่า ”มนุษย์เป็นสัตว์
สังคม” เกิดในสังคม เป็นอยู่ในสังคมและตายในสังคม จะอยู่ล าพังคนเดียวในโลกไม่ได้ แม้แต่ แกว แหวน เงิน
ทอง เพชร นิล จิดา จะมีค่าได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับคนเท่านั้น การอยู่ร่วมสังคมสิ่งที่เราทุกคนต้องการก็คือต้องการให้
คนอ่ืนรักเรา เพราะโลกที่เต็มไปด้วยความรักจะเป็นโลกทิพย์เป็นโลกที่น่าอยู่อาศัย แต่การที่คนอ่ืนจะให้ความ
รักแก่เรานั้น เราต้องให้ความรักความจริงใจแก่เขาก่อน กิจกรรมของชมรมต่างๆ เช่น ชมรมพุทธศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย เป็นชมรมท่ีสนับสนุนส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตมีสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน สอนให้รู้จักการอ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นผู้อ่อนโยนมิใช่อ่อนแอ เป็นคนสุภาพเรียบร้อยทั้งวาจา และกิริยาอาการ เป็นผู้มีเสน่ห์ในตนเอง 
สามารถเข้าสังคมได้ทุกสังคม 

3) เสริมสร้างภาวะผู้น า เป็นความจริงที่ว่า “ผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ ต้องเป็นผู้น าไม่มีใครยิ่งใ หญ่
เพราะเป็นผู้ตามแต่เพียงอย่างเดียว” คณะกรรมการสโมสรนิสิตนับตั้งแต่ต าแหน่งนายกสโมสร จนกระท่ังกรรม
ชมรมต่างๆ จะต้องมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้ที่นิสิตยกย่องให้เป็นผู้น าในกิจกรรมของชมรมต่าง เช่น เป็นผู้น า
โดยการกระท าตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี ให้สมกับที่นิสิตทั้ งมวลให้การยกย่อง เพาระ “ตัวอย่างที่ดี มีค่า
มากกว่าค าสอน” และผู้น านิสิตในวันนี้ คือ “ผู้น าสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต” 

4) การพัฒนาสติปัญญา ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีปัญหา ไม่มีการงานอันใดท่ีไม่มี
ปัญหา ยิ่งการท างานที่ยิ่งใหญ่และท ากับคนจ านวนมากปัญหายิ่งมากขึ้น แต่ปัญหานั้นเกิดข้ึนมา “เพ่ือทดสอบ
ความสามารถของมวลมนุษย์” ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ได้ ถ้าเราได้ใช้สติปัญญา ใช้ความสามารถแก้ให้ถูก
จุด คือปัญหาทุกอย่างต้องแก้ที่เหตุ อย่าแก้ที่ตัวผล เพราะถ้าแก้ที่ตัวผลเท่ากับเป็นการเพ่ือตัวปัญหาให้มาก
ยิ่งขึ้น ผู้ที่ประสบปัญหาบ่อยๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ในที่สุด ปัญหาใหญ่จะกลายเป็นปัญหาเล็ก ส่วนปัญหา
เล็กกลายเป็นไม่มีปัญหาเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่เกิดมาไม่เคยประสบปัญหาอะไรเลยนับเป็นผู้ที่
โชคร้ายที่สุดเป็นผู้มีกรรมเพราะเขาจะกลายเป็นคนอ่อนแอ เมื่อเกิดปัญหาแม้แต่ ปัญหาเล็กน้อย ก็จะมองเห็น
เป็นปัญหาใหญ่แก้ไขไม่ได้ ในที่สุดน าตนเองไปสู่จุดในชีวิต 

5) เสริมสร้างระเบียบวินัย สังคมใดที่ไร้ระเบียบวินัย สังคมนั้นจะด ารงอยู่ไม่ได้ กลายเป็นสังคม
ปุาเถื่อน คณะกรรมการสโมสรนิสิตคือผู้น าของนิสิตทั้งมวล ผู้น าที่ดีต้องมีระเบียบวินัย “เพราะระเบียบวินัย



สร้างคนให้เหนือคน ท าให้คนเป็นมนุษย์ ” ระเบียบวินัยที่คณะกรรมการสโมสรนิสิตต้องมี เช่น ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด แต่งกายถูกต้องตามระเบียบภูมิฐานให้สมกับเป็นผู้น า ซึ่งตรงต่อ
เวลา รุ้จักแบ่งเวลา เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น จัดที่ท าการให้เป็นระเบียบ มีความเคารพต่อคณาจารย์และผู้มี
พระคุณเป็นต้น เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ ดังภาษิตที่ว่า “ค่าของคนอยู่ที่วินัย ค่าของ
ความเป็นไทยอยู่ท่ีวัฒนธรรม” 

6) ก่อให้เกิดความสามัคคี ก่อให้เกิดความเสียสละ คนที่ท างานเล็กๆ เป็นสัญลั กษณ์ของผู้น้อย 
คนที่ท างานใหญ่ๆได้ส าเร็จเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใหญ่และคนที่ท างานใหญ่ส าเร็จได้นั้น จะท าตามล าพังคนเดียว
ไม่ได้ จ าเป็นต้องอาศัยพรรคพวกบริวาร กิจกรรมสโมสรนิสิตเป็นงานใหญ่เพราะมีชมรมต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
นิสิตที่ร่วมกิจกรรมจ าเป็นต้องมีความเสียสละ และความสามัคคีร่วมใจกันท างาน นอกจากเสียสละ คือ การให้ 
และการให้ไปคือการได้มา  คนที่ไม่เสียสละอะไรเลย ก็จะไม่ได้อะไรเลย เพราะสโมสรนิสิตคือล าเรือ  ที่นิสิต
ต้องสามัคคีกันภายในที่สุดเรือใหญ่ก็จะถึงจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้ได้ 

7) รักศิลปวัฒนธรรมไทย มีภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่ งว่า “No culture, No nation”แปลว่า “ไม่มี

วัฒนธรรม ไม่มีชาติ ” วัฒนธรรม คือสิ่งที่เป็นนิมิตรหมายแห่งความเป็นไทย “ไทย” แปลว่า “อิสระ” คือ “ไม่

เป็นทาสใคร ” เรามีสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการแต่งกาน มีระเบียบประเพณี มี

ศิลปวัตถุ มีดนตรี มีภาษาเป็น ของเราถ้าบรรพบุรุษของเรามิได้สร้างและรักษาสิ่งดังกล่าว เราจะหาความเป็น

ไทยได้ที่ไหน เพราะล าพัง รูปร่างหน้าตาแม้ต่างชาติต่างภาษกัน แต่อาจเหมือนกันได้ เรามีชมรมต่างๆ เช่น 

ชมรมพุทธศาสน์ ชมรม วัฒนธรรมไทย ชมรมดนตรีไทย ชมรมกระบี่กระบอง ชมรมภาษาไทยเป็นต้น เปูชมรม

ทีส่นับสนุนส่งเสริมและธ ารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย บรรพบุรุษได้สร้างวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นสมบัติของ

พวกเราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลัง จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่า “อะไรคือไทย” และธ ารง

รักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของเราทุกคน 

8) เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย  เป็นความจริงที่ว่ามนุษย์เราคิดและท าอะไรตามใจชอบของ

ตนเอง แต่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นระบอบอัตตาธิปไตย เป็นระบบเผด็จการสมควรที่จะมีชีวิตในโลก

เพียงล าพัง คณะกรรมการสโมสรนิสิตมาจากการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนของนิ สิตทั้งมวล มีสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นและการกระท าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ ท าให้นิสิตเป็นผู้กล้าท ากล้าพูด กล้าแสดงความ

คิดเห็น ถึงแม้ความคิดจะแตกต่างกันบ้าง แต่เป็นการขัดแย้งเพ่ือหาข้อยุติเพื่อหาสิ่งที่ดีท่ีสุด และในที่สุดก็ยุติลง

ด้วยมติที่ประชุมอันเป็นระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ 

9) เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต การศึกษาถ้าเรียนภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขาด
ภาคปฏิบัติ คนนั้นจะท างานไม่เป็น ถึงแม้จะเป็นแบบลองผิดลองถูก เป็นคนสมองโตแต่มือและเท้าพิการ
ท างานอะไรไม่เป็น ไม่มีความอดทน ควา มเสียสละ ความสามัคคี และมนุษยสัมพันธ์ ไม่กล้าสู้กับชีวิต เมื่อ
ประสบปัญหามักเอาตัวไม่รอด เป็นรวยวิชาแต่จนเพื่อนและจนใจ กลายเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่คับแคบ 



ในปัจจุบัน บริษัทห้างร้านและธนาคารเป็นจ านวนไม่น้อย เมื่อจะรับบัณฑิตเข้าท างานต้องขอ
ใบรับรองกิจกรรมจากสถา บันการศึกษา ทั้งนี้ เพราะบริษัทและห้างร้านต่างๆคิดว่าตลอดเวลา 4 ปีของชีวิต
นิสิตภายในมหาวิทยาลัย นิสิตคนใดได้แต่เรียนเพียงอย่างเดียว โดยไม่เคยร่วมกิจกรรมอันใดเลย แสดงให้เห็น
ว่านิสิตผู้นั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุด มีโลกทัศน์ในแง่แคบ หากรับบัณฑิตประเภทนี้เข้าท างานบริษัทจะ
เจริญก้าวหน้าไม่ได้และการที่จะหาผู้ที่ได้รับเกียร ตินิยมเข้าท างานหาได้โดยไม่ยาก แต่หากผู้ที่มีน้ าใจเสียสละ
อุทิศเวลาให้กับงาน มีความอดทน ขยัน ท างานเป็น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหาได้ยาก คุณสมบัติดังกล่าวมานี้ 
จะมีโดยสมบูรณ์ในนิสิตที่เรียนด้วยและท ากิจกรรมไปด้วย 

จากคุณประโยชน์ของกิจกรรมทั้ง 9 ประการนี้ เป็นดัช นีบ่งชี้ชัดว่า “นี่คือบัณฑิตในอุดมคติไทย 
นี้คือ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย” ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จึงได้ก าหนด
มาตรการและกลไกหลังซึ่งพอสรุปความได้ดังนี้ 

ด้านนิสิต ให้นิสิตทุกคนจะต้องผ่านการร่วมกิจกรรมตามท่ีสถาบันก าหนด จึงจะถือว่ าเล่าเรียน
จบหลักสูตร 

ด้านคณาจารย์ ก าหนดให้การปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคน และ
การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จะต้องท าผลงานการพัฒนานักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พิจารณาด้วย 

 
ด้านมหาวิทยาลัย ต้องส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ

และศักยภาพในการพัฒนาและแข่งขันในสังคมโลก ให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร สถานที่เพ่ือการ
พัฒนานิสิตและมีระบบการประกันคุณภาพการพัฒนา 

เพราะฉะนั้น กิจกรรมนิสิต เป็นการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านสติปั ญญา สังคม วัฒนธรรมและ
ร่างกาย จากคุณประโยชน์ทั้ง 9 ประการของกิจกรรมนิสิตดังกล่าวมาแล้วข้างต้น คงเป็นค าตอบได้อย่างดีว่า
กิจกรรมต่างๆของสโมสรนิสิตสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือใคร และท าไมต้องส่งเสริม ซึ่งผู้เขียนไม่จ าเป็นต้อง
เฉลยในที่นี้ 
 

กิจกรรม สร้างคน 
กิจกรรม สร้างประสบการณ์ 
กิจกรรม ท าให้โลกทัศน์กว้าง 
กิจกรรม ฝึกให้มีความอดทน 
กิจกรรม ท าให้รู้จักการเป็นผู้ให้ 
กิจกรรม ฝึกจิตใจให้เป็นนักกีฬา 
กิจกรรม สร้างความสามัคคี 
กิจกรรม ฝึกให้เรารู้จักตัวเอง 
นั่นแหละ คือ ความดีของการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในระหว่างเรียน 



4. ท าอย่างไรคุณจะเป็นคนเรียนดี – กิจกรรมเด่น คุณควรปฏิบัติดังนี้ 
1) แบ่งเวลาให้เป็น ไม่ท ากิจกรรมจนเสียการเรียน 
2) มองตัวเองให้ออกว่าชอบกิจกรรมด้านใด 
3) บอกตัวเองให้ได้ว่าเมื่อท าแล้วจะไม่ท้อถอย 
4) ใช้ตัวเองให้เป็น ดึงคุณค่าและความสามารถด้านต่างๆของตัวเองออกมาใช้ 
5) เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตนเองและพวกพ้อง 
6) ท างานกับผู้อ่ืนต้องระวังค าพูดและกริยามารยาท 
7) ฉลาดที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลทุกกลุ่ม 
8) ไม่ม่ัวอบายมุข จนท าจิตใจด้านชา 
9) กล้าที่จะพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 
10) พยายามเรียนรู้ สังเกตดู จดจ า น าไปใช้ ประยุกต์สิ่งแปลกใหม่ให้เข้ากับงาน 

 
 

วินัยนิสิตและการลงโทษ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ว่าด้วยนิสิต 
พ.ศ. 2547 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเก่ียวกับวินัยนิสิต เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น
การส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีในการประพฤติตนร่วมกันของนิสิต กับเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ. 
2546 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในคราวประชุม เมื่อพฤศจิกายน พ .ศ. 2547 ได้มีมติให้ตตราข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัยนิสิตไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2547” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่จากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” 
 “อธิการบดี  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” 
 “นิสิต   หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” 
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการออกประกาศค าสั่งตามข้อบังคับนี้  
 



หมวด 2 
วินัยนิสิต 

ข้อ 5 นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6 นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย
ผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
ข้อ 7 นิสิตต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ไม่ปฏิบัติตนในทางที่อาจน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 8 นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม อันดีของสังคมไทย และไม่น า
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ 
ข้อ 9 นิสิตต้องมีสัมมาคารวะ เชื่อฟังค าสั่งสอน หรือค าแนะ น าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
ข้อ 10 นิสิตต้องเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งวามสงบเรียบร้อย ไม่ก่อการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนิสิต
ด้วยกันหรือผู้อื่น หรือกระท าการใดๆอันเป็นการแตกสามัคคีในหมู่คณะ หรืออันเป็นการก่อกวนความเรียบร้อย 
ข้อ 11 นิสิตต้องไม่น าสุรา หรือสิง่เสพติดเข้ามาบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด หรือของ
มึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 12 นิสิตต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณ 
หรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนันด้วย 
ข้อ 13 นิสิตต้องไม่ขโมย ยักยอก ท าลาย หรือประสงค์ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 นิสิตต้องไม่ท าการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 15 นิสิตต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่ผิดกฎหมาย มีอาวุธในครบ
ครอง 
ข้อ 16 นิสิตผู้ใดก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีถึงพนักงานฝุายปกครอง หรือต ารวจต้องรีบรายงานพฤติการณ์
นั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือส านักกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยทันที 

หมวด 3 
บทลงโทษ 

ข้อ 17 นิสิตปฏิบัติฝุาฝืนกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งโดยชอบธรรมของ
มหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท าผิดวินัย ต้องได้รับโทษสถานใดไดสถานหนึ่งดังนี้ 
 17.1 ตักเตือนด้วยวาจา กรณีโทษไม่รุนแรง 
 17.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีโทษรุนแรง 

17.3 ท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งผู้ปกครองกรณีโทษรุนแรงหรือกระท าผิดซ้ า  
17.4 ให้พักการศึกษา 
17.5 ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
17.6 โทษอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนิสิต แบ่งเป็นดังนี้ 

1 เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ประกอบด้วย กางเกงขายาวแบบสุภาพสีด า เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่รัดรูป

เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมสีขาวขนาดเล็ก เข็มขัดท าด้วยหนังสีด า 

ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เน็คไทแบบของ

มหาวิทยาลัย รองเท้าหนังคัทชูสีด าหุ้มส้นแบบสุภาพ ถุงเท้าสีด าหรือสีน้ าเงินเข้มเกลียง ไม่มีลวดลาย 

2 เครื่องแต่งกายของนิสิตหญิง ประกอบด้วยกระโปรงแบบสุภาพสีด าไม่มีลวดลาย ความ 

ยาวคลุมเข่า เสื้อคอเชิ้ตตัดด้วยผ้าสีขาวเกลียงไม่มีลวดลาย เดินตะเข็บตามขอบปกคอให้ปรากฏตะเข็บนอก

ด้วย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 4 เม็ด ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเข็มรูป

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้าย ด้านหลังของตัวเสื้อมีสาบหลังที่กลางตัว ใต้สาบท ากลีบชนิด

ครีบ กว้าง 3 เซนติเมตร 1 กลีบ เข็มขัดท าด้วยหนังสีด า ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสี

ทอง กระดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยคาดทับรอยต่อทีประโปรงทับเสื้อ รองเท้าหนังคัทชูหุ้มส้นแบบ

สุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแต่งกายนิสิตชายและหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการปูองกัน หรือขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัยเสนอ
ต่อนายจ้าง 
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน 
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
ในการท างานต่อนายจ้าง 
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความ
ปลอดภัยในการท างาน 
6. แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 
7. แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการ
ท างาน 
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือด าเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานภายในสถานประกอบกิจการ 
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ
กิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บปุวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอัน
เนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือปูองกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า  
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปุวย 
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



เวรการดูแลนิสิตคณะสาธารณสุขศาสต์ ประจ าวัน 

ปีการศึกษา 2560 

วัน ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ  
 
 
 
อาจารย์ประจ า
หอพัก 
อ.พูลทรัพย์ 
0819485714 
 
ส านักกิจ 
อ.นี 0898754699 
อ.พิม 0885852027 

 

อาทิตย์ อ.หฤทชญา นับแสง 
นิสิต นายวัฒนา(พ่ีเมฆ) 

-0955545194 
- 0624051290 

จันทร์ อ.จตุรวิทย์  บุญพิทักษ์ 
นิสิต นางสาวชไมพร (พ่ีเกลี้ยง) 

- 0835436991 
-0946869564 

อังคาร อ.กล้าณรงค์  
นิสิต นายเจษฏา (พ่ีแบงค์)  

-0811680193 
-0843154581 

พุธ อ.ชุติพร อินชนะ 
นิสิต นางสาววราภรณ ์ (พ่ีเอ้) 

-0971272407 
-0840206187 

พฤหัสบดี อ.จักรพงษ์ สุขเจริญ 
นิสิต นางสาววรรณกนก (พ่ีทราย) 

-0890693006 
0616727374 

ศุกร์ อ.มยุรินทร์ รุจิสวัสดิ์ 
นิสิต นางสาวสิริรัตน์ (พ่ีบีบี) 

-0622892966 
-0882125251 

เสาร์ อ.วิชาญ บุญค้ า  
นิสิต นางสาวประภาภรณ์ (พ่ีกี้) 

-0834322215 
-0928631315 

 

แผนเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

เกิดเหตฉุกุเฉิน / เจ็บป่วย  

โทรหาอาจารย์คณะตามเบอร์ประจ าวนั พร้อมแจ้งส านกักิจ 

 

โทรหาส านกักิจตามเบอร์ 

ส านกักิจน าสง่ รพ. พร้อมแจ้งอาจารย์คณะ

คณะ 

โทรไมต่ิด โทรติด 


