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สารจากคณบดี 
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ปีนี้ เกือบจะครบปี ท่ี 10 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ซ่ึงเป็น
สถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2552 ซ่ึงผ่าน
การรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต
กาญจนบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งบุรีรัมย์ และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ทั้งน้ีสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และ 
สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสาธารณสุข โดยสภาการ
สาธารณสุขชุมชน นอกจากน้ีสาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ยังผ่านเกณฑ์การพิจารณาวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
นอกเหนือจากพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดเชิงทฤษฎีแล้ว ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาผู้เรียนในการประยุกต์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริงในการฝึกปฏิบัติการภาคสนามและวิชาชีพ โดยพึงผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ “คิดเป็น ท ำเป็น มีคุณธรรม”  

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดท ายุทธศาสตร์เพื่อ

ต อ บ ส น อ ง น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล แ ล ะ น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมุ่งการผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพของหลักสูตรทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ มุ่งสู่ระดับนานาชาติ การพัฒนานิสิต
ส่ง เสริมการด าเ นินงานของสโมสร นิสิ ตคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมในชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การวิจัย 
กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยในระดับอาจารย์ 
นิสิต เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์
งานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาเชิง
วิชาการและเชิงสาธารณะ การบริการวิชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดบริการวิชาการโดยความร่วมมือกับ
สถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ที่
ตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชน
ชนในเขตชนบท การประกันคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาระบบและกลไกการประ กันคุณภ าพ
การศึกษาภายในคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และมหา วิทย าลั ย ก าห นด  การท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการบูรณา
การด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมีเจตคติที่ดีและ
เหมาะสม 

และการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารและ
ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง ค ณ ะฯ  เ พื่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ในฐานะผู้น าองค์ กร 
ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่าน
เป็นส่วนหน่ึง ใ นการ
พัฒนาการศึกษา
ด้านสาธารณสุข 
เป็นส่วนร่วมใน
ก า ร พั ฒ น า
สังคม พัฒนา
องค์ ก ร ขอ ง
ท่าน เพื่อการ
มี สุ ขภ าพ ดี
ของคนไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติและ“สาธารณสุขยุคใหม่” 

 
 
 
 
 

           อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง 
รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดท ายุทธศาสตร์เพื่อ
ต อ บ ส น อ ง น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล แ ล ะ น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมุ่งการผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพของหลักสูตรทุกระดับให้ ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ มุ่งสู่ระดับนานาชาติ การพัฒนานิสิต
ส่ ง เสริ มการด า เ นินงานของสโ มสร นิสิ ต ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมในชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การวิจัย 
กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยในระดับอาจารย์ 
นิสิต  เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์
งานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาเชิง
วิชาการและเชิงสาธารณะ การบริการวิชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดบริการวิชาการโดยความร่วมมือกับ
สถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ที่
ตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชนชน
ในเขตชนบท การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและด าเนินกิจกรรมตาม
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยก าหนด 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
ดีงาม เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมีเจตคติที่ดี
และเหมาะสม 
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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (Western University) 

เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับใบอนุญาต

ให้ประกอบการเลขที่ 2/4 2540 เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2540 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอน

หลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา

เอก นับตั้งแต่ได้เปิดด าเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 

21 ปี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่ง ม่ันในการพัฒนา

บุคลากร ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือบัณฑิตที่เป็น

ปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์

แห่งความร่วมมือย่ิงกว่าการแข่งขัน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตั้งอยู่เลขที่ 600 หมู่ 11 

ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นระยะเวลา 

10 ปี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งบุรีรัมย์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบ

การศึกษาทางไกล โดยวัตถุประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัย 

ค ว ามปลอด ภั ยแล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ใ ห้ มี ค ว าม รู้

ความสามารถ และทักษะเชิ งวิ ชาชีพ  ในระดับ

มาตรฐานสากลและยึดม่ันในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

สาธารณสุขตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองชุมชนด้วย

ความเสียสละและสามารถแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติที่

เกิดขึน้อย่างทันท่วงที 

2. สร้ างและพัฒนาอง ค์ความรู้พ ร้อมทั้ ง

ผลิตผลทางวิชาการด้วยงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

วิชาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการให้บริการวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยเพื่อสนองความต้องการของประชาชน 

4. เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

การป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ท างาน ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
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อีกทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังมีพันธกิจ ประกอบด้วย 

1. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้เป็นเลิศทางทักษะในเชิงปฏิบัติ

ควบคูก่ับคุณธรรมจริยธรรมความเป็นผู้เสียสละและอุตสาหะตามมาตรฐานสากล 

2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคค์วามรู้ในวิชาชีพให้ก้าวหน้าทันสมัยเสมอ 

3. ให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับความต้องการในการด าเนินชีวิตของประชาชนพัฒนา

ชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 

4. สืบสานประเพณวีัฒนธรรมไทยอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

 

เม่ือส าเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

การควบคุมโรค การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ชุมชน การวางแผน ควบคุมและจัดการ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ าและขยะมูลฝอยทั้งในชุมชน

และโรงงานอุตสาหกรรม การจัดหาน้ าสะอาด หรือน้ าประปาให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ

ชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงในโครงการต่าง ๆ การ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ น้ า อาหาร และขยะมูลฝอย การให้ความรู้ หรือค าปรึกษาในด้านอนา

มัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ทัง้ในหน่วยงานรัฐบาล  ได้แก่  

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ส านักการระบายน้ าและส านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 

 กองอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ 

สามารถท างานในหน่วยงานเอกชนและองค์กรที่ท างานโดยไม่แสวงหาก าไรไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ

สิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ

อาหาร ผู้ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  หรือโดยสังกัดส่วนงาน

ต่าง ๆ ดังนี้ 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

 บริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 

 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของภาคเอกชน 
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ตราสัญลักษณ์คณะ 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ประจ ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระหว่างชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อคณะเชื่อมต่อด้วย “ดอกราชพฤกษ์” ซ่ึงเป็นดอกของต้นไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย 
 

 ด้านในสัญลักษณ์รอบงูพันคบเพลิงมี  “เคร่ืองหมายบวก” ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายตัวแทนด้าน
สาธารณสุข ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

 สีขอบสัญลักษณ์และดอกราชพฤกษ์เป็น ”สีเหลืองทอง” ซ่ึงเป็นสีประจ าคณะ หมายถึงความ
สร้างสรรค์ การมองโลกในแง่ดี อบอุ่น เป็นมิตรและมีเมตตา ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักสาธารณสุข
พึงม ี

 

 ตราสัญลักษณ์ด้านในเป็น “งูพันคบเพลิง” 
 งูพันคบเพลิง เป็นเคร่ืองหมายของ กระทรวงสาธารณสุข ดัดแปลงให้มีลักษณะเฉพาะ 

1. คบเพลิง หมายถึงความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ 
2. ลักษณะคบเพลิง ประกอบไปด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

สัญลักษณ์เก่า 

 

 สัญลักษณ์ใหม่ 

 

สัญลักษณ์ตัวอักษร WT 
สี เ ห ลื อ ง ฟ้ า  ซ่ึ ง เ ป็ น
ตัวอักษรย่อและสีประจ า
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

งู 2 ตัวไขว้กัน ตามต านานกล่าว
ไว้ว่า เทพเจ้าการรักษาโรคเอสกู
ลาปิอุสก าลังท าการรักษาโรค
ให้แก่ผู้ป่วยรายหน่ึงอยู่แล้วมีงู
เล้ือยเข้ามาพันคทาของเขา 
และได้ บันดาลให้ เขามีความ
เฉลียวฉลาดในการรักษาโรค
เพ่ิมขึ้น จึงกลายเป็นท่ีมาของ
สัญลักษณ์การรักษาโรค 

สี ส้ ม ข อ ง เ ป ล ว ไ ฟ 
หมายถึง สุขภาพ พลัง
ชีวิต และการฟ้ืนตัว 
 

สีประจ าคณะ 

สีเหลืองทอง หมายถึงความ
สง่างาม ความจงรักภักดี 
ความร่าเริง 
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ปรัชญา 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม

ผสมผสานการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน์  

คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล  

พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2. พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

4. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม 

 

อัตลักษณ์ 

 Intellectual:  เป็นปัญญาชน 

 Development:  พัฒนาตนดี  

 Work Ability:  ปฏิบัติงานมีทักษะ 

 Talent:   มีสมรรถนะพิเศษ 

 Unity:   ร่วมมือ สามัคคี 

 

เอกลักษณ์ 

 United creative:  ร่วมมือกันสร้างสรรค์  

 Wisdom:   ชั้นน าทางปัญญา 

 Technology:  พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 

 Universality:  ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง 
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โครงสร้างบริหาร 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 

 

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 

ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

ระบบการศึกษาทางไกล 

 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง บุรีรัมย์ 

 

วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

ระบบการศึกษาทางไกล 
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โครงสร้างบริหาร: บุคลากร 
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อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง 

E-mail: Disuwan.Sa@western.ac.th 

รักษาการคณบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ 

E-mail: Kowit.Su@western.ac.th 

รองคณบดี 

บุคลากรสายวิชาการ 

 

อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 

E-mail: Thanawat.Im@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย 

E-mail: Somsri.da@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 
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โครงสร้างบริหาร: บุคลากร 
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อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงมยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 

E-mail: Mayurin.La@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พีรพล เก้าเอี้ยน 

E-mail: Peerapol.Kw@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 
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อาจารย์วุชธิตา คงด ี

E-mail: Wichuta.ka@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์วิชาญ บุญค้ า 

E-mail: Vichan.Bu@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 



 

 

โครงสร้างบริหาร: บุคลากร 
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นาวาอากาศโทหญิง ดร,ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 

E-mail: Sirikanya.Ri@ western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันท ์

E-mail: Taddao.Pa@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ 

E-mail: Klanarong.In@western.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ 

E-mail: Wirasiri.Wa@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ า 
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โครงสร้างบริหาร: บุคลากร 
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อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมม 

E-mail: Natthaphon.Ph@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุขเจริญ 

E-mail: Jakgapong.Su@western.ac.th 

อาจารย์ ดร.นริศรา กุลปรีชานันท์ 

E-mail: Narissara.ku@western.ac.th 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ศิริวรรณ ฉวีวรรณากร 

E-mail: Siriwan.Ch@western.ac.th 
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อาจารย์ประจ า 



 

 

โครงสร้างบริหาร: บุคลากร 
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บุคลากรสายสนับสนนุ 

 

นางสาวกัญญา ขาวประเสริฐ 

E-mail: Kanya.Kw@western.ac.th 

เลขานุการ: ส่วนงานระบบการศึกษาทางไกล 

นางสาวศิริลักษณ์ ปทุมสูติ 

E-mail: Siriluk.Pa@western.ac.th 

เลขานุการ: ส่วนงานระบบการศึกษาทางไกล 

นางสาวกมลชนก อ่ าอ่อน 

E-mail: Kamonchanok.Am@western.ac.th 

เลขานุการ: วิทยาเขตกาญจบุรี 

นางสาวรุจิรา ใหญ่รัมย์ 

E-mail: Rujira.Yai@western.ac.th 

เลขานุการ: วิทยาเขตบุรีรีมย์ 
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ข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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กระทรวงสาธารณสุขจับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผู้น ำนโยบำยและยุทธศำสตร์สุขภำพ 10 คนต่อปี 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือว่าด้วยหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุ ขภาพ 

(Health Policy and Strategy Development 

Programme) ร ะ ห ว่ า ง ส า นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส านักนโยบาย

และยุทธศาสตร์) และมหาวิทยาลัยมหิดล 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์) โดย  รศ.ดร.

ประยูร ฟองสถิตย์กุล  คณบดีฯ ร่วมมือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ ตอบสนองความต้องการของกระทรวง

สาธารณสุข ทั้งระดับส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการก าหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สร้างให้เป็นบุคลากรที่มีภาวะผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

เพื่อบรรลุเปา้หมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

 

โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการสอบคัดเลือก

บุคลากรที่ มี คุณสมบัติ เหมาะสมเข้าเรี ยนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

จริง ตั้งเป้าผลิตจ านวน 10 คนต่อปี ก าหนดระยะเวลา 

5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลจะท าการ

ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ทั้งภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของ

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนบุคลากรเพื่อเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับให้ค าแนะน า ส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกปฏิบัติทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

ส าหรับหลักสูตรผู้ เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สุขภาพนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้รับ

การอบรม สามารถพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์บน

พื้นฐานของการใช้ข้อมูลสารสนเทศและฐานความรู้ได้

อย่างเชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าข้อเสนอ 

 เชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวม

และเฉพาะประเด็นได้อย่างดีเย่ียมและมีความเป็น

สากลสามารถประยุกต์เข้ากับบริบทในพื้นที่ ได้อย่าง

เหมาะสม น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างทันท่วงที และมาตรการแก้ไขปัญหานั้นสามารถ

ปฏิบัติได้จริง เน้นการเรียนการสอนด้านการพัฒนา

สาธารณสุข ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันใน

รูปแบบการประชุมกลุ่ม 

 

ที่มาข้อมูล: https://www.hfocus.org/content/2017/06/14155 13 
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Safety Thailand Safety Together 
 

กระทรวงแรงงาน บูรณา

ก า ร ค ว าม ร่ ว ม มื อ ร่ ว มกั บ อี ก  5 

กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ

ส ห ก ร ณ์  ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม 

กร ะทร ว งมหาด ไทย  กร ะทร ว ง

ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง

อุตสาหกรรม  ตามโครงการความ

ปลอด ภัยและอาชี ว อน า มั ย ข อ ง

ประเทศไทย (Safety Thailand) ในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึน้กับคนท างานและประชาชนใน

ทุกภาคส่วน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระการขับเคลื่อนประเทศไทย (Startup Thailand) 

สืบเนื่องจากครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปรารถเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการท างาน ในการเสด็จพระราชด า เนินทรง เปิดศูน ย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ความว่า “การสร้างความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพ” กอปรกับในช่วงเวลาต่อมารัฐบาลได้ประกาศ

นโยบายประชารัฐ เพื่อให้ประเทศเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ทันต่อบริบทของประเทศในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน อีกทั้งการที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการ

ขับเคลื่อนด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนท างานและประชาชนในทุก

ภาคส่วน ภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมีการก าหนด

ยุทธศาสตร์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกัน มีชว่งระยะเวลาการด าเนินการ 2 ระยะ คือ 

ระยะ 6 เดือน และการด าเนินงานในระยะยาวมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการท างาน อันจะสร้าง

เสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนท างานให้เกิดขึน้อย่างย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวง ในการลดการประสบอันตรายของคนท างาน และเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ งานความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกัน โดยมีชว่งระยะเวลาการด าเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะ 6 เดือน และ

การด าเนินงานในระยะยาวมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการท างาน อันจะสร้างเสริมความ

ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนท างานให้เกิดขึน้อย่างย่ังยืนต่อไป 

ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและก าหนดยุทธศาสตร์งานความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมี 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี  
 

 
 

แนวทางการด าเนินการความร่วมมือโดยสรุปแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 

1. การด าเนินการระยะสั้น ก าหนดให้จัดท าแผนบูรณาการความร่วมมือภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับอัคคีภัย และด้านความ

ปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี แต่ละด้านจะด าเนินการใน 3 มิติ คอื 

 มิติการส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินการ (การสร้างการรับรู้และการสร้างจิตส านึก) 

 มิติการก ากับดูแล 

 มิติการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชารัฐ) โดยมีชว่งระยะเวลาการด าเนินการ 6 เดือน 

2. การด าเนินการระยะยาวเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

ร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการท างาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของ

คนท างานให้ย่ังยืนต่อไป 
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ที่มาข้อมูล: https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/project/21-safety-thailand 

17 



 

 

สารเคมีอันตราย 

 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 

สารเคมีอันตราย 
 

 

“สารเคมีอันตราย” หมายความว่า สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ใน

รูปของ ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้ 

 มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ท าให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือท า ให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

 ท าให้เกิดการระเบดิเป็นตัวท าปฏิกิริยาที่รุนแรงเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ 

 มีกัมมันตภาพรังสี 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญ: ผู้ปฏิบัติงานพึ่งได้รับส าหรับการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 

ตามอันตราย

 ชุดท างานส าหรับลูก จ้างที่ ท างาน

เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และจัดให้มีที่

เก็บชุดท างานนั้นแยกไว้โดยเฉพาะ 
 จุดช าระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ฝักบัว ที่

ล้างตา ไว้ในบริเวณที่ลูกจ้างท างานเกี่ยวกับ

สารเคมีอันตราย เพื่อให้ลูกจ้างสามารถใช้ได้

ทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

ตามประกาศ … 

 ห้องอาบน้ าส าหรับลูกจ้างที่ท างาน

เกี่ยวกับสารเคมี อันตรายไว้โดยเฉพาะ 

 
 ได้รับการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ

สารเคมีอันตรายในบรรยากาศ บริ เวณ

สถานที่ท างานและสถานที่เก็บเป็นประจ า  
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ที่มาข้อมูล: กระทรวงแรงงาน / http://www.mol.go.th/en/node/3865 

 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

หรือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ผลิต เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการ

ผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง อันตรายที่เกิด

จากสารเคมี วิธีการควบคุมและป้องกัน วิธี

ก าจัดมลภาวะ วิธีอพยพเคลื่อนย้ายลูกจ้าง

ออกจากบริเวณที่เกิดอันตราย และวิธีปฐม

พยาบาลผู้ ได้ รับ อันตรายมสภาพหรื อ

คุณลักษณะของสารเคมีอันตราย  

สาระส าคัญ: ผู้ปฏิบัติงานพึ่งได้รับส าหรับการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 

ตามอันตราย

ตามประกาศ … 

 ได้รับการตรวจสุขภาพเม่ือท างานเกี่ยวกับ

สารเคมีอันตราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

อธิบดีก าหนด การตรวจสุขภาพทุกครั้ง 

 

 ได้รับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน

บุคคล เชน่ ถุงมือ รองเท้าหุ้มแข้ง กระบังหน้าที่

กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น ที่กรอง

อากาศ เครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่

จ าเป็น ซึ่งท าจากวัสดุที่มีคุณสมบัติสามารถ

ป้องกันสารเคมีอันตราย 
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สารเคมีอันตราย 

 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 

อัคคีภัย 
 

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาด

การควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ 

ที่มีเชือ้เพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรง

มากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของ

เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากย่ิงขึ้น 

สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดอัคคีภัยจนท าให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ 2 ลักษณะใหญ่คือ 

1. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เชน่ การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งเกิดจากการ

จูงใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากเป็นพวกโรคจิต 

2. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง 

 ขาดความระมัดระวังในการควบคุมเชื้อเพลิง 

 ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน 

 

สาเหตุของอัคคีภัย 
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สารเคมีอันตราย 

 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 

 

 

 

 
ที่มาข้อมูล: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) 
      http://www.eec-academy.com/2017/07/27/fire-protection/ 
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นวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 

Thailand Vision Zero “กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศนส์ู่ความเป็นศูนย์” 

 

อาจารย์นพดล จันทรกุล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 เนื่องจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

(International Labour Organization: ILO) แ ล ะ

สมาคมประกันสังคมนานาชาติ (International Social 

Security Association: ISSA) มีบทบาทร่วมกันในการ

พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Vision Zero” 

เพื่ อการบริหาร จัดการและเสริมสร้ างความ

ปลอดภัยในสถานที่ท างาน โดยมีกลยุทธ์เชิงป้องกัน

เพื่ อ มุ่ ง ไ ปสู่ โ ลกอนาคตแห่ งความปลอด ภั ย 

ปราศจากการเสียชีวิตจากการท างาน และไม่มี

อุบัติ เหตุที่ รุนแรง โรคจากการท างาน รวมถึง

อุบัติเหตุจราจรที่ร้ายแรงเนื่องจากการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"VISION ZERO" อุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 

มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตาและไม่ได้เกิดขึน้เพราะไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของ

การ เกิดขึ้ น เสมอการสร้ างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยเชิงป้องกันจะท าให้สาเหตุทั้งหลายถูก

ขจัด ละอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า อันตราย

และโรคจากการท างานได้รับการป้องกัน 
 

"VISION ZERO" เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางใน

การป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการน า

มิติทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และความ

ผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิด

อุบั ติ เ หตุ แล ะ โ รคจากการท า ง าน ในสถ าน

ประกอบการทุกระดับ 

ในประเทศไทยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) มุ่งม่ันพัฒนา 

"วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน" Vision Zero Strategy เพื่อให้คนท างานไทยปลอดภัย 

22 



 

 

นวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 

 
 

 ที่มาข้อมูล: http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=64:vision-

zero131160&Itemid=205
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นวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเป็นผู้น าและให้ค าม่ัน (Take Leadership & Commitment) ในการด าเนินงาน 

 การช้ีบ่งอันตรายและความเสี่ยง (Identify Hazards and Risks) 

 การก าหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสุขภาพ (Set targets for Safety & Health) 

 การมีระบบงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอนามัย (Ensure a Safe & Healthy System) 

 การใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอนามัย (Use Safe & Healthy Technology) 

 การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ (Improve Qualification & Competency) 

 การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Invest in People)  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision ZERO จะประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ก าหนดเป็นกฎเหล็ก (7 Golden Rules) 

จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 
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นวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 

“Vision Zero” ไม่ใช่แค่ระบบ แต่เป็นกลยุทธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์เชงิป้องกันด้วยกฎทอง 7 ประการ เป็น

กลยุทธ์ที่ไว้วางใจในผู้บริหารทุกระดับในการประเมินการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน

โดยอาศัยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกันอย่างเปิดเผย  

 

 

 

   Vision Zero มีความแตกต่างจากระบบอ่ืน ๆ ดังนี้      กลุ่มเป้าหมายของการน ากลยุทธ์ Vision Zero ไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เป็นกลยุทธ์ ที่สร้างโดยริเริ่มจากพฤติกรรม สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย” 

1. Zero Accident Campaign มุ่งเน้นการปฏิบัติ

ต า มกฎหมาย โ ด ยก า ร ใ ช้  checklist เ ป็ น

เครื่องมือในการตรวจสอบและวัดผลลัพธ์ที่ได้ 
 

2. ISO 45001, มอก  18001, OHSAS 18001, 

ILO-OSHMS  

 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยโดย

อาศั ย ร ะบบแล ะ ข้ อ ก า ห นด ใ น แต่ ล ะ

องคป์ระกอบเป็นเครื่องมือในการผลักดัน 

 เน้นภาวะความเป็นผู้น าและความมุ่งม่ันของ

พนักงานบริหารทุกระดับ 

 การกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยการ

สร้างแรงจูงใจในการสร้างพฤติกรรมความ

ปลอดภัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยเชงิป้องกัน 

 บูรณาการแบบ 3 มิติ  ได้แก่  ด้านความ

ปลอดภัย ด้านสุขอนามัยและด้านความ

ผาสุกในการท างาน 
 

 สถานประกอบกิจการทุกขนาด/ทุกประเภทกิจการ 

 สถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยท าระบบใด ๆ 

 สถานประกอบกิจการที่ท าระบบอ่ืน ๆ แล้ว  
 

แต่ต้องการเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบ

โดยการพัฒนาภาวะผู้น าทุกระดับให้เกิดความมุ่งม่ัน

ในการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้พนักงานใน

องค์กรสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันจน

กลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย และเพิ่มมิติ Well 

being (ความผาสุกในการท างาน) 

จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น สมาคม

ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน

(ประเทศไทย) ได้พยายามส่งเสริมVision Zero  โดย

การให้สถานประกอบการสมัครใจเข้าร่วม และตาม

ด้วยการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือและสร้าง

ความเข้าใจกันนั่นเอง 

ต่อจากนี้ไป แนวทาง Thailand Vision Zero คง

ได้ขยายแนวความคิด ไปยังสถานประกอบต่างๆ ทั่ว

ประเทศ ให้มีการริเริ่มน ากลยุทธ์ 7 Golden Rules ไป

ปรับใช้ในองค์กร เพื่อลดอุบัติเหตุ เสริมสร้างความ

ปลอดภัย และเพิ่มความผาสุกในการท างานนั่นเอง  
 

ที่มาข้อมูล:  
1. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน 

(ประเทศไทย) 

2. Vision Zero: ยุทธศาสตร์โลกเพื่อการสร้างเสริมความ

ปลอด ภัย แล ะสุขภาพอนามั ย ใ นก ารท างาน ,  

ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค ฝ่ายวิชาการและความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ กองความปลอดภัยแรงงาน 
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บทบาทของผู้สอนในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 

อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความม่ันใจที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐาน

ของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการ

ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่

ก าหนดในหลักสูตร ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานซึ่งการประกันคุณภาพ

การศึกษาจะประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อ

ใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) คือเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา

ติ ด ต ามตรวจสอบแล ะป ร ะเมิ น การด า เนิ น งาน ขอ ง

สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา

ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

ให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่ วนหนึ่ งของ 

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอบสภาสถาบันหน่วยงานต้นสั งกัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) คือเป็นการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองเพื่อ

เป็นการประกันคุณภาพให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การประเมินมีความสมดุลระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนดกับงานที่สถานศึกษา

ด าเนินการ 
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การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นกระบวนการ

ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่กระท าโดยบุคลากร ใน

หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการ

ประเมินภายในนี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง 

(Self-evaluation) สถานศึกษาจึงควรก าหนดให้การประเมินภายในเป็น

กิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา หัวใจของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คือการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งต้องเริ่มต้นที่การประกันคุณภาพ

ภายใน โดยการปฏิรูปการสอนของผู้สอน  

ดังนั้น บทบาทของผู้สอนในการประกันคุณภาพภายในผู้สอนกับการประกัน

คุณภาพภายในจึงมีความหมาย คือการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูป

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. การปฏิบัติงานปกติของผู้สอนอย่างมีระบบและกระบวนการ  

2. การประเมินตนเอง  

3. การรายงานผลการประเมินตนเอง  

ซึ่งผู้สอนแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้ อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควร

ศึกษาให้ครบทั้งหน่วยของการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาที่ตนสอนอยู่ 

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอนว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถก าหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของผู้สอน และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่

การเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของผู้สอนมา

เป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึน้ 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ผู้สอนสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอนว่าในคาบ หรือหน่วยนั้นมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อย

เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีค าแนะน าเพื่อจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุก

อย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย  
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เม่ือพิจารณาบทบาทของผู้สอนให้ชัดเจนทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยท าการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมทั้งพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อการประเมินภายใน 

2. ควรให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลพื้นฐานที่คณะกรรมการประเมินผลภายในต้องการ 

3. ควรให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเม่ือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่งของการประเมินผลภายใน เช่น เข้าร่วมพิจารณาจัดท าปฏิทินการศึกษา ด้านการประเมินผลภายในสถานศึกษา 

ร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการประเมินผลภายในร่วมกันท าการ

ส ารวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการส ารวจ ร่วมกันท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันสรุปผลการประเมิน เป็นต้น 

4. ควรให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการร่วมกันก าหนดจุดประสงค ์ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินด้าน

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอง และร่วมกันก าหนดเกณฑ์การตัดสินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ 

5. ควรปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจ าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ ตามกระบวนการและสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นส าคัญจัดเตรียมเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดท าสื่อการสอนที่มี

ประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหา

ความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและเหมาะสมรวบรวมผลสรุปผล 

ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

เป็นต้น ส าหรับบทบาทของผู้สอนกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกนั้น ดังที่กล่าวถึงการประกันคุณภาพ

ภายนอก เป็นงานที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

เป็นประจ าทุกปี เพื่อเสนอส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก บทบาทของผู้สอนในการรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากภายนอกจึง มี 3 บทบาท คือ 

1.  ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ของสถานศึกษา 

2.  รับการตรวจเย่ียมของผู้ประเมินจากภายนอก 

3.  รับข้อเสนอแนะจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาด าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไข 

จากที่กล่าวเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกพอจะ

สรุปความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 3 ประการ คือ  

1. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อม่ันและสามารถตัดสินใจเลือกใช้

บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคใน

โอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

3. ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมี

ผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ

ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการการศึกษา 

ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนา

ประชากรให้มีคุณภาพสูงย่ิงขึน้ 
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การเรียนการสอน 
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ระบบการจัดการศึกษา 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งก าหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอน

ในภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ภาคทดลอง และ/

หรือการศึกษาดูงาน 30-45 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) 

หรือทีละรายวิชา หรือใช้ระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดระยะเวลาและจ านวน

หน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทยีบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค  

ระยะเวลาในการศึกษา 

 

 
 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

 

 

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทริ์นได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 

 

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. หลักสูตร 

(1)     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

(1.1)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9 หน่วยกิต 

(1.2)   กลุ่มวิชาภาษา   15 หน่วยกิต 

(1.3)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 

(2)     หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต 

(2.1)   กลุ่มวิชาแกน  58 หน่วยกิต 

(2.1.1) รายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  24 หน่วยกิต 

(2.1.2) รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข  20 หน่วยกิต 

(2.1.3) รายวิชาชีพ  14 หน่วยกิต 

(2.2)   กลุ่มวิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต 

(2.3)   กลุ่มวิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต 

(3)     หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 139 หน่วยกิต 

 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ 

และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
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การเรียนการสอน 

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีที่ 1 

 
การคัดเลือกนิสติ 

การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ กล่าวคอื 

ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอ่ืน ๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพ

และสุขภาพจิต หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยอาจก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ 

(2) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

(3) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปและประกาศนียบัตรสายวิชาชีพ สายช่าง

อุตสาหกรรม 

(4) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง สายช่างอุตสาหกรรม 

(5) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

หรือด้านอ่ืนที่เทียบเคียงกัน 

(6) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่

มี โ รคติดต่อร้ ายแรงหรือโรคที่ เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

(7) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจ าคุก หรืออยู่

ในระหว่างคดีอาญา 

(8) มี คุณสมบั ติ อ่ื น ๆ  ครบถ้ วน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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