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สารจากคณบดี
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสานักวิชาที่ 8 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณบดีมีหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการภายในของสานักวิชา
สาธารณสุ ข ศาสตร์ ใ ห้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้การบริหาร
มหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
รายงานประจ าปี ฉ บั บ นี้ เป็ น ฉบั บ ปฐ มฤก ษ์ ที่ ส านั ก วิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของสานักวิชาตลอดทั้งปี รายงานประจาปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการใช้วางแผนการปฏิบัติงานของ
สานักวิชา สาหรับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารงานหน่วยงานและการบริหารจัดการด้านการเรียนการ
สอน ให้การดาเนินงานของสานักวิชามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากการบริหารงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ทบทวนการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนสาคัญยิ่งต่อการดาเนินภารกิจและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของสานักวิชาให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางในกากับจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และพร้อมก้าวไปข้างหน้าเพื่อนาพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

(อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์)
คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Annual Report 2018 IPH

2

รายงานประจําป 2561 สวสธ

ความเปนมาของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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ความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสานักวิชา
แพทยศาสตร์ ใ นขณะนั้ น ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 สภาวิชาการใน
การประชุมครั้ งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2541 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าอนามัย สิ่ งแวดล้อม
และสาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2541) และเริ่ ม เปิ ด การเรี ย น
การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา
ในระยะเริ่มแรกทั้งสองหลักสูตรดาเนินการอยู่
ภายใต้ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานของส านั ก วิ ช า
แพทยศาสตร์ และได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสอง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
และในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จ านวน
1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางด้ า น
สาธารณสุขศาสตร์มีความเป็นอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
และมีโ อกาสในการพัฒ นาที่มี บ ริ บ ทการเรี ย นการ
สอนที่แตกต่างจากหลั กสู ตรแพทยศาสตร์ รวมทั้ง
รองรั บ การเปิ ด หลั ก สู ต รในสายงานสาธารณสุ ข
ศาสตร์ในอนาคต กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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ส านั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี จึงเสนอให้มีการจัดตั้งสานักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการแบ่ง
ส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย และด าเนิ น การวิ จั ย
สถาบันเพื่อกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและ
จัดตั้งสานักวิชาใหม่ต่อไป

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
ในการประชุมสภาวิช าการครั้ งที่ 4/2558 ในวันที่
30 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
โครงการจัด ตั้งส านัก วิช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ และ
ส านั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ โ ดยได้ จั ด ตั้ ง คณะท างาน
โครงการจัดตั้งสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น ตาม
4
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คาสั่งสานักวิชาแพทยศาสตร์ที่ 41/2558 ลงวันที่ 23
กั น ยายน พ.ศ. 2558 โดยคณะท างานฯ ได้ จั ด ท า
ข้ อ เสนอโ ครงกา รวิ จั ย สถาบั น ชื่ อ โ ครงการ
“การศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ” (Institute of Public Health
Establishment Feasibility Study) แ ล ะ ค า สั่ ง
ส านั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ ที่ 39/2559 ลงวั น ที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2559 ตามลาดับ
คณะกรรมการวิ จั ย สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะทางานได้
ด าเนิ น การโครงการวิ จั ย สถาบั น ฯ แล้ ว เสร็ จ ในปี
2560 และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดตั้งสานักวิชาต่อไป

สภามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสานักวิชาสาธารณสุ ข ศาสตร์ และเพื่ อให้ ภารกิ จมี ความสอดคล้ องกั บ
ความต้องการของประเทศและตอบสนองต่อทิศทางใน
การพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อกาหนด
ว่าด้วย การจัดตั้งสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.
2560 โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสานักวิชาสาธารณสุข
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ศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และตอบสนองต่ อทิ ศทางการพัฒนาประเทศ ฉะนั้ น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 วรรคแรก
และมาตรา 16 (2) และ (4) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
พ.ศ. 2533
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
การประชุมครั้ งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 จึงให้ออกข้อกาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ ก าหนดนี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ ก าหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งสานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยุบสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สานัก
วิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สานักวิชาแพทยศาสตร์
ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีส่วน
งานเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ส่ ว นงานหนึ่ ง เรี ย กว่ า ส านั ก วิ ช า
สาธารณสุ ข ศาสตร์ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และด าเนิ น งานวิ ช าการด้ า น
สาธารณสุขศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ให้โอนทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนบุคลากร
ของสาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อม ส านั ก วิ ช า
แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามั ยและความ
ปลอดภัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ไปเป็นของส านั ก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์
ข้ อ 6 ให้ อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
สุรนารีรักษาการให้เป็นไปตามข้อกาหนดนี้ ประกาศ
ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้
ในวันถัดไป
5
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“ข้ อ 21 ให้ แ บ่ ง ส่ ว นงานของส านั ก วิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
(1) สานักงานคณบดี
(2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(4) สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร
(5) สถานวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ต่ อ มามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้
ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลั ย ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 ประกอบกับมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ป ร ะ ก า ศ นี้ เ รี ย ก ว่ า “ ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วน
งาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วน
งาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้ อ 4 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ 21 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การ
แบ่ ง ส่ ว นงาน พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2558
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สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นใน
วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 และได้ ป ระกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การกาหนดชื่อ
ภาษาอังกฤษและอักษรย่อชื่อหน่วยงาน สานักวิชา
สาธารณสุ ข ศาสตร์ ตามข้ อ ก าหนดมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ย การจั ด ตั้ ง ส านั ก วิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ลงวั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ประสงค์ และภารกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความใน
มาตรา 21 และมาตรา 24 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
6
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบ
กั บ ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่
8/2556 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ลงวั น ที่ 28
กั น ยายน พ.ศ. 2556 และค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี และคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ น ารี ที่ 1201/2556 เรื่ อ ง มอบอ านาจให้ ร อง
อธิ ก ารบดี ป ฏิ บั ติ ก ารแทนอธิ ก ารบดี ลงวั น ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2556 จึงกาหนดชื่อภาษาอังกฤษและ
อักษรย่อชื่อหน่วยงาน สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ดังต่อไปนี้
หน่วยงาน
สานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อ
ไทย อังกฤษ

Institute of Public สวสธ.
Health

IPH

พร้ อมนี้ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้
ออกประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและกาหนดเลขรหัส
หนังสือ สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากได้มี
การจั ดตั้งส านั กวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ ขึ้ น มาใหม่
และได้มีการยุบสาขาวิชาจากสานักวิชาแพทยศาสตร์
ไปสังกัดสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้
การปฏิบั ติงานเป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย ถูกต้อ ง
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และภารกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความใน
มาตรา 21 และมาตรา 24 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่ 8/2556 เรื่ อ ง
แต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน พ.ศ.
2556 และคาสั่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ที่
1201/2556 เรื่ อ ง มอบอ านาจให้ ร องอธิ ก ารบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2556 จึงกาหนดให้ ดังนี้
Annual Report 2018 IPH

2. ก าหนดเลขรหั ส หนั ง สื อ ส านั ก วิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ ดังต่อไปนี้
“2. สานักวิชา
(8) สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(8) ศธ 5618/...
1 สานักงานคณบดี
ศธ 5618(1)/...
2 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศธ 5618(2)/...
3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ศธ 5618(3)/...
4 สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร ศธ 5618(4)/...
5 สถานวิจยั
ศธ 5618(5)/...

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง สอดคล้ องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว น
แผนงานในฐานะหน่วยงานหลักในการกาหนดรหัส
หน่วยงานจึงได้กาหนดรหัสหน่วยงานตามโครงสร้าง
ของสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นใหม่ ดังนี้
รหัส

ชื่อหน่วยงาน

110 00 00

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

110 01 00

สานักงานคณบดี

110 02 00

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

110 03 00

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

110 04 00

สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร

110 99 00

สถานวิจยั

และคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ที่
647/2560 เรื่อง ย้ายพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนไปสังกัดสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตาม
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการ
จัดตั้งสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5
ได้ ก าหนดว่ า ให้ โ อนทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น ตลอดจน
บุ ค ลากรของสาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานักวิชา
7
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แพทยศาสตร์ ไ ปเป็ น ของส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข
ศาสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุน ายน
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป นั้น

ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2533 จึงให้ย้ายพนักงานสายวิชาการ พนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานัก
วิชาแพทยศาสตร์ จานวน 21 ราย ไปสังกัด สานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 สั่ ง ณ วัน ที่ 22 มิถุน ายน พ.ศ. 2560
ถือได้ว่า “สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสานัก
วิชาลาดับที่ 8 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ”
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ อกค าสั่ ง แต่ งตั้ ง ผู้ รั ก ษาการแทน
คณบดี ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานของสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไป
ด้ว ยความเรี ย บร้ อย อาศัย อานาจตามความในข้ อ
11(4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
บริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2537 จึ ง แต่ ง ตั้ ง ให้
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อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ รักษาการแทน
คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้ง แต่วันที่
23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2560

และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งคณบดี อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 16 และมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบ
กับมติการประชุม (ลับ) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้ง
อาจารย์ ดร.ชลาลั ย หาญเจนลั กษณ์ เป็นคณบดี
ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งตามมาตรา 26 วรรคสี่ และมาตรา 31 วรรค
ท้ า ยแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2533 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
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ตราสัญลักษณ

Annual Report 2018 IPH

10

รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ตราสัญลักษณ์
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดทาตราสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของสานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีความหมายดังนี้

สัญลักษณ์วงกลมแสดงถึงเอกภาพของสาธารณสุขศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย
วงกลมสีแสดขอบทอง
หมายถึง สีประจาของมหาวิทยาลัย
วงกลมสีชมพู
หมายถึง สีประจาของสาธารณสุขศาสตร์
สัญลักษณ์เลข 8 แนวนอน (Infinity)
หมายถึง สานักวิชาที่ 8 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง
วงกลมล้อมรอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
หมายถึง เอกภาพของมหาวิทยาลัยและสานักวิชาที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ความหมายโดย บุคลากร (คณาจารย์และเจ้าหน้าที่) สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ออกแบบโดย นายฤทธิไกร นามเกษ ศิษย์เก่าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม
Institute of Public Health
วิสัยทัศน์ :
“เป็นสถาบันชั้นนาด้านสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศในการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม”
Vision:
“The national-leading public health institution in nurturing learners, focusing on science
and technology for the beneficial impact of our society”
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์
2. วิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขศาสตร์
5. ส่งเสริม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
Missions:
1. Provide and nurture human resource in public health integrated with science and
technology skills
2. Conduct research and development in public health areas integrated with science
and technology for Thailand
3. Serve and engage community
4. Translate, transfer, and develop technology in public health areas integrated with
science and technology
5. Promote and support Thai art and culture
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สมรรถนะหลัก
“ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นฐาน”
Core Competency :
“Expertise in teaching public health, focusing on technology and scientific based practice”

ค่านิยม IPH_SUT: “นวัตกรรม สร้างสรรค์ สร้างสุข”

I: Innovation and research creativity
P: Professional
H: Happiness, Health and Hygiene
S: Science and Technology Focused
U: Utilizing Resources Effectively
T: Teamwork
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การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยที่สร้างสรรค์
เป็นมืออาชีพ
สุขอนามัยดีและมีความสุข
มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถทางานเป็นทีม
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โครงสรางองคกร
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

สานักงาน
อธิการบดี

สานักวิชา

1.
1. ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1. วิทยาศาสตร์
2. ส่วนสารบรรณ
2. เทคโนโลยีสังคม
และนิติการ
3. เทคโนโลยีการเกษตร 2.
3. ส่วนบริหารทรัพยากร 4. วิศวกรรมศาสตร์
3.
4. ส่วนการเงินและบัญชี 5. แพทยศาสตร์
4.
5. ส่วนอาคารสถานที่ 6. พยาบาลศาสตร์
6. ส่วนพัสดุ
7. ทันตแพทยศาสตร์ 5.
7. ส่วนแผนงาน
8. สาธารณสุขศาสตร์ 6.
8. ส่วนกิจการนักศึกษา
7.
9. ส่วนประชาสัมพันธ์
10. ส่วนบริหารสินทรัพย์
8.
11. สถานกีฬาและสุขภาพ
12. หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.
13. สถานพัฒนาคณาจารย์
14. สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
15. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจยั รังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน
16. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สาหรับนักศึกษา
17. สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
18. หน่วยตรวจสอบภายใน
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หน่วยตรวจสอบภายใน

ศูนย์

สถาบัน

บรรณสารและ
1. วิจยั และพัฒนา
สื่อการศึกษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
บริการการศึกษา
คอมพิวเตอร์
กิจการนานาชาติ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

หน่วย
วิสาหกิจ
1. เทคโนธานี *
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย **
3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี **
4. สุรสัมมนาคาร ***

หมายเหตุ
* หน่วยงานเทียบเท่าศูนย์
** หน่วยงานเทียบเท่าสาขาวิชา
*** หน่วยงานเทียบเท่าส่วน
ในสานักงานอธิการบดี
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โครงสร้างการบริหารงาน
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สวสธ)

คณบดี

คณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ

รองคณบดี

สาขาวิชา
โภชนวิทยาและการกาหนด
อาหาร
(หัวหน้าสาขาวิชาฯ)

สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(หัวหน้าสาขาวิชาฯ)

สานักงานคณบดี
(หัวหน้าสานักงาน)

Annual Report 2018 IPH

สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
(หัวหน้าสาขาวิชาฯ)

สถานวิจัย
(หัวหน้าสถานวิจัย)
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 9 คน
(หน.สนง.1 คน จป. 5 คน ธุรการ 1 คน ผู้ช่วยสอนฯ 2 คน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
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คณะกรรมการประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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คณะกรรมการประจาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประธาน

(คณบดี; อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์)

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์)

(อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา)

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร

หัวหน้าสถานวิจยั

(อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์: รก.)

(รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ)

กรรมการ

อาจารย์นลิน สิทธิธรู ณ์

อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา)

กรรมการ

รองคณบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าสานักงานคณบดี; นางกาญจนา พรหมสอน

นางปุณยนุช ดาวเที่ยง; เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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คณะผูบริหารสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

Annual Report 2018 IPH
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ผู้บริหารสานักวิชา
คณบดี

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสถานวิจัย

สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
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สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

สาขาวิชา
โภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร
อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
(รักษาการ)

สถานวิจัย
รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
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คณาจารย์สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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คณาจารย์
อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
Ph.D. (Biology)

รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
Ph.D. (Environmental Sciences)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
Ph.D. (Environmental Engineering & Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
Ph.D. (Environmental Sciences)

อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
Dr.Eng. (Integrated Science & Engineering)

อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
วท.ด. (เคมี)

อาจารย์นลิน สิทธิธรู ณ์
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
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อาจารย์สาขาวิชาอาชีวนามัยและความปลอดภัย

หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ วัชรวิทรู
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

อาจารย์สุมาลี เบือนสันเทียะ
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
Ph.D. (Public Health)

อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
Ph.D. (Ergonomics)

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Ph.D. (Occupational Health)

(ลาศึกษาต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชฏา มุสิกะพงศ์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

(ลาศึกษาต่อ)

(ลาศึกษาต่อ)
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อาจารย์สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ /รักษาการแทน
Ph.D. (Occupational Health)
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บุคลากรสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หัวหน้าสานักงานคณบดี
.........................................................
นางกาญจนา พรหมสอน

นางปุณยนุช ดาวเที่ยง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางพรรณนิภา ใสใหม่
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
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นางกุลภัสสรณ์ บุณยัษเฐียร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวทศพร ปิติกะวงศ์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวจารวี วีวัฒนากูล
พนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย

นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองราช
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวนันธนิต หงษ์ทอง
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
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พันธกิจด้ านการบริหารงาน
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พันธกิจด้ านการบริหารงาน
1. การด าเนิ น งานพั ฒ นาองค์ ก รและนโยบาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานสู งสุ ด
โดยคณบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 648/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 และตามค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน
พ.ศ. 2560 ตามลาดับ โดยการกากับดูแลของฝ่าย
วิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

กรรมการและเลขานุการ มีหัวหน้าสานักงานคณบดี
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของส านั ก วิ ช ามี ก าร
ร า ย ง า น ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นประจาทุกเดือน
และมี ก ารรายงานผลต่ อ อธิ ก ารบดี แ ละสภา
มหาวิทยาลัย สานักวิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารทั่วไป โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่
เกี่ยวกับการประสานการดาเนินงานบริหารงานทั่วไป
ของส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ และงานอื่ น ๆ
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการในชุดดังกล่ าวมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ทุกครั้งที่มีการประชุม
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แบ่งการบริหารงาน
ภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่
1) สานักงานคณบดี
2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร
5) สถานวิจัย

คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดมีวาระการดารง
ตาแหน่ ง 4 ปี มี โ ครงสร้ างและการกากับ ดู แ ลของ
ส านั ก วิ ช าภายใต้ ค ณะกรรมการประจ าส านักวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
โดยต าแหน่ ง คื อ คณบดี รองคณบดี หั ว หน้ า
สาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย และคณาจารย์ประจา
ที่มาจากเลือกตั้งจานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน โดย
มี ร องคณบดี ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ เ ป็ น
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2. โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP)
เพื่อให้การดาเนินการด้านการบริหารจัดการของ
ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ เป็ น ไปอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สานักวิชาจึงได้จั ดประชุม เพื่อระดม
ความคิดเห็ น จากบุ คลากรภายในส านั กวิช าจั ด ท า
โครงร่ า งองค์ ก ร Organization Profile (OP) เรื่ อ ง
“การจัดทา โครงร่างองค์กรเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ” ขึ้นในวันที่ 16-19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ
เดอะวิ น เทจ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยเรียนเชิญวิทยากร มาบรรยายให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าโครงร่ า งองค์ ก ร และ
แนวทางการนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ สานัก
วิ ช ามี ก ารจั ด การเรื่ อ งทรั พ ยากร หาจุ ด แข็ ง ของ
องค์กร และโอกาสในการพัฒนา การปรับปรุงการ
สื่อสาร การเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานของสานัก
วิช าได้อย่ างมีประสิทธิภาพและเพื่อน าองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมและระดม
ความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น สานักวิชาได้ วิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ สมรรถนะหลั ก และค่ า นิ ย ม ที่ เ ป็ น ของ
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัย สานักวิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานการ
บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีการประชุม
คณะทางานการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) จานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง และเชิญ
บุคคลจากหน่ว ยงานภายนอก มาร่ว มแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้เพื่อระดมความคิ ดเห็ น จานวน 2 ครั้ง จาก
ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาและจากโรงพยา บาล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จนกระทั่ ง ได้
แบบฟอร์มระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ จ านวน
3 แบบฟอร์ม ได้แก่ แบบที่ 1 ระบบการให้คาปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี แบบที่ 2 บันทึกการให้
คาปรึกษา/คาแนะนานักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ และแบบที่ 3 แบบ
สรุปผลการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา

3. การจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM)
ในปีงบประมาณ 2561 สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้ จั ดท าโครงการการจั ดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) ในหั ว ข้ อ “ร่ า ง” แบบฟอร์ ม
ระบบการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาสานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาหรับนักศึกษาทุกชั้น ปี ”
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ข อง

Annual Report 2018 IPH

31

รายงานประจาปี 2561 สวสธ

4. กองทุนสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี ได้รับ การจั ดอันดับ
เป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก” จากสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมระดับโลก UI Green Metric World
University Ranking 4 ปี ซ้อน ถือเป็ น ความส าเร็ จ
ในการดาเนินนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมระดับโลก มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
นโยบาย “มหาวิทยาลัย เขีย วสะอาด (Green and
Clean University)” ภายใต้แนวคิด “เขียวคือชีวิต
สะอาดคือจิตใจ สะอาดกายสบายใจ” มาตั้งแต่ปี 2537
การด าเนิ น นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วสะอาด
(Green and Clean University) และมหาวิทยาลัย
สีเขียวระดับโลก จะยังคงมีการดาเนิ น การและสื บ
สานต่อเนื่องไปอีกยาวนาน และจาเป็นต้องมีการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมผลักดัน จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ของ มทส. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยน
ทัศนคติ มุมมอง และพฤติกรรมของบุคลากร การ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เขียว สะอาด
ปราศจากมลพิษ ล้วนเป็นสิ่งที่จาเป็นและควรได้รับ
การสนับสนุนเพื่อทาให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ในกากับ
จานวนมาก โดยมีการแบ่ง หน่วยงานออกเป็นสานัก
วิชาฯ ศูนย์ฯ สถาบันฯ และส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งใน
แต่ละวันหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดประชุมเป็น
ประจาเกือบทุกวัน ทั้งนี้ก็เพื่อนาผลจากการประชุม
ไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีในแต่ละภารกิจให้บรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
ทั้ ง สิ้ น ในส่ ว นของส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์มี
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คณะกรรมการและคณะทางาน จานวน 10 ชุด ซึ่งมี
คว ามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด การปร ะชุ ม ก รรม ก า ร /
คณะทางานในแต่ละชุดอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ซึ่ง
คาดการณ์ได้ว่าจะมีการจัดการประชุมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
ประมาณ 120 ครั้ง/ปี

ทั้งนี้ การจัดการประชุมดังกล่าวก็เพื่อระดมสมองให้
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หน่ว ยงาน และเพื่อต้องการนาผลจากการประชุม
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นแต่ ล ะภารกิ จ ให้ บ รรลุ ต าม
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ และจากการ
เก็บสถิติการประชุมของสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง ส านั ก วิ ช าฯ เมื่ อ วั น ที่ 18
มิถุนายน พ.ศ. 2560 มาจนถึงปัจจุบัน มีความถี่ใน
การประชุมเพิ่มมากขึ้น
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อีกทั้ง จากการจัดประชุมของสานักวิชาฯ ที่ผ่าน
มาในแต่ละครั้งจาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการกรรมการผู้ มา
ประชุมให้ มีความสะดวก สบาย อาทิเช่น เอกสาร
ประกอบระเบี ย บวาระการประชุ ม อาหารว่ า ง
อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม เป็นต้น
ซึ่งสิ่ งอานวยความสะดวกดังกล่ าวข้างต้นนั้นจะใช้
ภาชนะในการบรรจุ หี บ ห่ อ ที่ ใ ส่ ม ากั บ อาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม โดยส่ ว นใหญ่ จ ะท าจากวั ส ดุ ที่ ท าด้ ว ย
พลาสติกหรือโฟม ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเป็น
เวลานานพอสมควร และเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นก็จะ
กลายเป็ น ขยะจ านวนมากและมากขึ้น ตามความถี่
ของการประชุม ทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และสุ ข ภาพของผู้ เ ข้ า ประชุ ม ต่ อ หน่ ว ยงาน ต่ อ
มหาวิทยาลัย และขยายวงก้าวไปสู่ระดับประเทศได้
ในอนาคต

ในการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม การประหยั ด พลั ง งาน การใช้
ทรัพยากร การเลื อกใช้วัส ดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่
ทางานอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
จัดกิจกรรม 5ส และการจัดสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
อาศัย การมีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพ
ของบุคลากรภายในสานักวิชาฯ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในส านักวิช าฯ ที่ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม
น้อยที่สุด และจาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิชาฯ จะต้อง
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินการตามนโยบาย
โดยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมผลักดันกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งสู่ การเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการยั่งยืนระดับโลก
(World-class Sustainable University) ภายในปี
พ.ศ. 2563 และเป็นที่พึ่งของสังคม

ในการนี้ สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้เล็งเห็น
คว ามส าคั ญ ในการด าเนิ น การตามนโยบาย
“มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean
University)” ภายใต้ แ นวคิ ด “เขี ย วคื อ ชี วิ ต
สะอาดคื อ จิ ต ใจ สะอาดกายสบายใจ” การเป็ น
สานักงานสีเขียว “Green Office” เป็นส่วนหนึ่ง

ส านั ก วิ ช าจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการเพื่ อ ขอรั บ ทุ น
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ
2561 ดาเนินโครงการ เรื่อง “การใช้ทรัพยากรใน
การประชุ ม อย่ า งประหยั ด อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
พร้อมสุขภาพดี”
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จากการดาเนินโครงการดังกล่าว สานักวิชาได้
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ข อ งโ คร ง การ ดั ง นี้
1) บุ ค ลากรใช้ ท รั พ ยากรในการจั ด ประชุ ม อย่ า ง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 2) บุคลากรของสานัก
วิชามีจิตสานึกในการจัดการขยะ และมีส่วนร่วมใน
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย 3)
บุคลากรคัดแยกขยะและทิ้งถูกต้องเหมาะสมและลด
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ปริมาณขยะได้เป็นจานวนมาก 4) บุคลากรตระหนัก
ถึ ง การมี สุ ข ภาพดี 5) ปริ ม าณการใช้ ท รั พ ยากร
กระดาษ และค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารของสานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ลดลง 6) บริเวณอาคารสานัก
วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ม ลพิ ษ และขยะลดลง 7)
บุ ค ลากรของส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพในการทางานและการประชุมเพิ่มขึ้น
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พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
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พันธกิจ
ด้านการจัดการเรียนการสอน

แนวโน้มในการผลิตบัณฑิ ตสาธารณสุขศาสตร์มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนหลักสู ตร
จานวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Bachelor of Science Program in Environmental
Health) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (Bachelor of
Science Program in Occupational Health and
Safety และ 3) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช ามลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย
(Master of Sciences Program in Environmental
Pollution and Safety)
ปัจจุบันทั้ง 3 หลักสูตร (พ.ศ. 2552-2561) ของ
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น 895 คน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง
พ.ศ. 2559 มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี แ ล้ ว จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,551 คน คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 7.18 ของจ านวนบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมดที่
สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ข้อมูล: ศูนย์บริการการศึกษา, 2559)
ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้ ด าเนิ นการรั บนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ม าแล้ ว
20 รุ่น สาเร็จการศึกษาแล้ว 16 รุ่น รวมบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 2,027 คน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ได้เข้าทางานทั้งภาครัฐและเอกชนและร้อยละการได้
งานท าสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของมหาวิ ท ยาลั ย จากการ
ดาเนินงานในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า
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สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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พันธกิจดานการวิจัย
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พันธกิจด้านการวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ ก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการวิ จั ย คื อ “การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ ” เพื่อตอบสนองวิสั ย ทั ศน์ ก ารเป็ น
สถาบั น แห่ ง การเรี ย นรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ชั้ น เลิ ศ และเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คม มี
มาตรการเชิงรุกในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งการ
สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ค ณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ผลิ ต
ผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได้เต็มศักยภาพ เช่น มาตรการ
ด้านการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มาตรการ
ด้านการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์
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ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่
บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ และก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง และ
สนั บ สนุ น ศู น ย์ วิ จั ย กลุ่ ม วิ จั ย และหน่ ว ยวิ จั ย หรื อ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น
การดาเนินงานของสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เรื่องวิจัย สานักวิชาฯ สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์
ทุ ก คนท าวิ จั ย และพยายามจะพั ฒ นาให้ ก ารท า
Senior Project ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนาไปต่อยอดเป็น
งานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ได้ หรือการบูรณาการ
บริการวิชาการเป็นงานวิจัย เพื่อ ส่งเสริมให้อาจารย์
ทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
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ผลงานทางวิชาการคณาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)

Katramee, A. and Chuersuwan, N. (2017). A low cost of tube-type passive
2560 sampler for ambient BTEX monitoring in urban setting, Thailand. The 5th
International Conference on Advances in Chemical, Biological & Environmental
Engineering (ACBEE-17), 27-30 March 2017. Singapore. pp. 244-249.
Muangnak, N., & Chuersuwan, N. (2017). Estimates the Emission of Passenger
Cars Based on the First Developed Driving Cycle in Nakhon Ratchasima
Municipality, Thailand. Paper presented at the 6th International Conference on
Transportation and Traffic Engineering, ICTTE 2017 (Art.No. 06002). France: EDP
Sciences. doi:10.1051/matecconf/201712406002
Chuersuwan, N. and Manatsakarn, S. (2017). Emissions of Major Air Pollutants
from Charcoal Meat Grilling, Thailand. The 7th National and International
Graduate Study Conference 2017 “Thailand 4.0 Creative Innovation for
Sustainable Development”, 20-21 July 2017. Princess Maha Chakri Sirindhon
Anthropology Centre, Bangkok, Thailand. pp. 1244-1255.
Manatsakarn, S. and Chuersuwan, N. (2017). Estimating Emission Factors of
Fifteen Categories of Meats from Thai-style Barbeque Activities, Thailand. The
5th International Conference on Advances in Chemical, Biological &
Environmental Engineering (ACBEE-17), 27-30 March 2017. Singapore. pp. 233-237.
2559 Chuersuwan, N., and Muangnak, N. (2016). A mobile-assisted traffic impact
assessment. In International Association for Impact Assessment (IAIA 2016). 11-14
May, 2016, Nagoya, Japan.
2558 Chuersuwan, N. (2015). Determining Local Exposure Factors of Young Adults in a
Northeastern University, Thailand. Journal of Health Resesrch. 29 (4): 309-313.
2557 Chuersuwan, S., Suwanwaree, P., Chuersuwan, N. (2014). Eatimating greenhouse gas
fluxes from constructed wetlands used for water guality improvement.
Songklanakarin Jornal of Science and Technology, 36(3), 367-373
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
2557

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)
Chuersuwan, S., Suwanwaree, P., Chuersuwan, N. (2014). Effects of plant species
on methane and nitrous oxide emissions from constructed wetlands treating
municipal wastewater. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and
Technology, 7(18), 3709-3715

ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ Potivichayanon S. and Toensakes R. 2017. Bio-ethanal Productivity by mixed
culture of SUTSP1 and SUTSP5. Exploring Microorganisms: Recent Advances in
2560 Applied Microbiology. P.160-163. (ผลงานวิจัย) VII International Conference on
Environmental, Industrial and Applied Microbiology” 18-20 October 2017,
Madrid, Spain.

Toensakes R and Potivichayanon S. 2017 Isolation and identification of
biodegradable plastic polyhydroxyalkanoate-producing strains by utilizing
cassava a pulp as a substrate VII International Conference on Environmental,
Industrial and Applied Microbiology” 18-20 October 2017, Madrid, Spain.
Potivichayanon S, Supromin N, Toensakes R. 2017. Development of a mixed
microbial culture for thiocyanate and metal cyanide degradation. 3 Biotech 7:111. doi:10.1007/s13205-017-0814-6 (ผลงานวิจัย)
Bunsert M, Potivichayanon S, Pentamwa P. 2017 Mass balance of hydrogen
cyanide and hydrogen sulfide gases removal by dual fixed-film bioscrubber.
Proceeding of 4th EnvironmentAsia International Conference on Practical Global
Policy and Environmental Dynamics. Bangkok, Thailand.
2558 มุจรินทร์ บุญเสริฐ, สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์, ประพัฒน์ เป็นตามวา 2558. การกาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(4) 775-787.
Supromin N, Potivichayanon S, Toensakes R. 2015. Degradation of metal cyanide
from real electroplating wastewater by mixed culture of SUTS 1 and SUTS 2.
(Best Paper Award). Proceeding of 3rd International Conference on Biological,
Chemical and Environmental Sciences. Kuala Lumpur, Malaysia. P. 75-80.
2557 Potivichayanon S and Kitleartpornpairoat R. 2014. Degradation of cyanide to
ammonia and nitrate by mixed culture of Agrobacterium tumefaciens SUTS 1 and
Pseudomonas monteilii SUTS 2. Proceeding of the European Conference on
Sustainability, Energy & the Environment. Brighton, United Kingdom. P. 251-264.
(ผลงานวิจัย)
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สิราภรณ์

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)

โพธิวิชยานนท์ Phaisanthia K, Potivichayanon S, Chuersuwan N, Meevasana K. 2013. Removal of

heavy metals from electroplating wastewater by cassava peel waste. (Best
2556 Paper Award). Proceeding of International Conference on Environmental
Protection and Renewable Energy. Pataya, Thailand. P.125-130.
Potivichayanon S and Phaisanthia K. 2013. Ethanol production from carbon-rich
gases by a new mixed culture of bacteria. Proceeding of International
Conference on Engineering and Applied Science. Tokyo, Japan. P.1304-1309.
(ผลงานวิจัย)
ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา Bunsert M, Potivichayanon S, Pentamwa P. 2017 Mass balance of hydrogen
2560 cyanide and hydrogen sulfide gases removal by dual fixed-film bioscrubber.
Proceeding of 4th EnvironmentAsia International Conference on Practical Global
Policy and Environmental Dynamics. Bangkok, Thailand.
Pentamwa, P., Karuchit, S., & Shimmai, J. (2017). Assessment of trihalomethanes
(THMs) concentrations in municipal water supply of northeastern Thailand. In 5th
International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental
Sciences (CAFES-17). 18-19 April 2017, Kyoto, Japan.
2559 Prapat Pentamwa, Narumon Prangsungnoen, Wannaruk Siriwong, Janjira
Duangsornsaeng, Prapawadee Sratong and Aimon Khanmee. ( 2 0 1 6 ) . Water
Turbidity Reduction Using Beans Seed as Coagulants aid. In Conference
Proceedings of International Research Symposium on Engineering and Technology
(IRSET). September 13-15, 2016, Singapore.
อรรถวุฒิ ภูคาวงษ์ และ ประพัฒน์ เป็นตามวา (2559) ประสิทธิภาพของก้อนจุลินทรีย์ (EM
ball) ในการบ าบั ด น้ าเสี ย ในเอกสารการประชุ ม วิ ชาการประจ าปี 2559 ครบรอบ 10 ปี
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย วันที่ 15-16 ธ.ค. 2559
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา. 12
วราภรณ์ ศรีภักดี ประพัฒน์ เป็นตามวา อมรรัตน์ ศรีเครือดง นัฐธิกา เลิศสกุลจินดา นันทนา
สุวรรณสม สุภาพร ลานขามป้อม (2559) การบาบัดน้าเสียจากโรงชุบโครเมียมด้วยกระบวนการ
ตกผลึกจากปูนขาวร่วมกับสารส้ม ในเอกสารการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)
ประวีณา รักอู่ ประพัฒน์ เป็นตามวา กชกร พวงผกา รวีวรรณ ฉ่ากลาง ศศิวิมล ชุมนุมชาติ
มั ล ลิ ก า หลี ต อสั น (2559) การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น เค็ ม โดยใช้ ก ากตะกอนจากระบบผลิ ต
น้าประปาและเปลือกกล้วยน้าว้าสุกสาหรับการปลูกต้นหอม ในเอกสารการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
สิริพร วงมณี เบญจวรรณ วิระษร ฐิติมา โพธิ์พระทอง ปวีณอร อังกาบ ประพัฒน์ เป็นตามวา.
(2559). การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบผลิตน้าประปาในการดูดซับสีธรรมชาติ วารสาร
อนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559, 39-50.

2558 มุจรินทร์ บุญเสริฐ, สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์, ประพัฒน์ เป็นตามวา 2558. การกาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(4) 775-787.
สิริพร วงมณี, เบญจวรรณ วิระษร, ฐิติมา โพธิ์พระทอง, ปวีณอร อังกาบ, ประพัฒน์ เป็นตาม
วา (2558) การดูดซับสีธรรมชาติในน้าผิวดินด้วยกากตะกอนจากระบบผลิตน้าประปาในเอกสาร
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2558 วันที่ 5
-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
Sudjit Karuchit, Preeyaphorn Kosa, Jareeya Yimrattanabovorn, Prapat Pentamwa,
and Patcharin Racho, ( 2015) Rural Water Supply System in Thailand– A
Comprehensive Study of Resource, Quality, Health Risk, and Engineering Aspects,
In Proceedings of The 3rd International Symposium on Fundamental and Applied
Sciences (ISFAS 2015), March 22-24, 2015. Osaka, Japan, pp.189-196.
Prapat Pentamwa Tanisa Wongklom Jitlada Shimmai. ( 2 0 1 5 ) . Heavy Metals
Contamination of Community Water Supply in Northeastern Thailand. In
Conference Proceedings of Seoul International Conference of Applied Sciences
and Engineering (SICASE2015). June 27-29, 2015, Seoul, South Korea, 203
2557 ชุติมา เรืองวิทยานนท์ จิตตานันท์ ติกุล อรอุมา สืบค้า พิรุณ กล้าหาญ และ ประพัฒน์ เป็นตาม
วา (2557). การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ของศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ประจาเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557
ปวีณา น้อยสาแดง จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย ประพัฒน์ เป็นตามวา (2557) ประสิทธิภาพการบา
บัดน้าเสียอุตสาหกรรมผลิตขนมจีนระดับครัวเรือน โดยใช้ธูปฤาษีในพื้นที่บึงประดิษฐ์ วารสาร
วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)
K. Soticha, K., Jareeya, Y., Sudjit, K and Prapat, P. (2014). Assessing Water Quality
of Rural Water Supply in Thailand. Journal of Clean Energy Technologies, 2( 3) ,
226-228
Pentamwa, P. , Wongklom, T. , & Sanyapueng, S. ( 2014) . Environmental lead
contamination in Nakorn Ratchasima childcare centers, Thailand. In 2014
International Symposium on Fundamental and Applied Sciences ( ISFAS) . 28- 30
March 2014, Tokyo, Japan.
ชุติมา เรืองวิทยานนท์, จิตตานันท์ ติกุล, อรอุมา สืบค้า, พิรุณ กล้าหาญ, และ ประพัฒน์ เป็น
ตามวา (2557). การประเมินตนเองของบุคลากรในการนาระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้
ในศู น ย์ บ ริก ารการศึ กษา มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี. เอกสารการประชุม วิชาการวิจัย
ระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 “แคแสดวิชาการ
57 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม (อาคาร 35) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หน้าที่ 9-10
ศิรินันท์ ต้นพุดซา สรัณญา ฉายเพิ่ม ภัควัฒน์ ทองแสง สุภาวัลย์ พิมโคตร ประพัฒน์ เป็นตาม
วา (2557) การก าจั ดโครเมี ยมและสังกะสีใ นน้ าเสียจากโรงงานอุ ตสาหกรรมชุ บโลหะด้วย
กระบวนการสร้างตะกอน รวมตะกอนและการแลกเปลี่ยนไอออน ในเอกสารการประชุมวิชาการ
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ครั้ งที่ 7 “ภาคี สุ ข ภาพดี เวที สู่ อ าเซี ย น”
ระหว่างวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ประพัฒน์ เป็นตามวา (2557) อุบัติใหม่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ในเอกสารการ
ประชุมวิชาการประจาปี 2557 สุขภาพดีสมวัย อนามัยแม่และเด็กในยุด AEC วันที่ 20-21 พ.ย.
2557 สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

2556 Pentamwa, P. , Benchamaporn Sukton, Tanisa Wongklom, and Sathaporn
Pentamwa. (2013). Cancer Risk Assessment from Trihalomethanes in Community
Water supply at Northeastern Thailand. International Journal of Environmental
Science and Development. 4(5), 538-544.
Prapat Pentamwa, Benchamaporn Sukton, Tanisa Wongklom, and Sathaporn
Pentamwa. (2013). Cancer Risk Assessment from Trihalomethanes in Community
Water supply at Northeastern Thailand. In Conference Proceedings 2013 3rd
International Conference on Environmental and Agriculture Engineering ( ICEAE
2013) Hong Kong, July 6-7, 2013
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)
ประพัฒน์ เป็นตามวา (2556) อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก ในเอกสารการ
ประชุมวิชาการประจาปี 2556 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข: จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ วันที่ 13-14 ธ.ค. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา หน้าที่ 58-64
ธนิศา วงศ์กลม วายุวรรณ พิเมย อุมาภรณ์ มุสิกวุฒิ สัณหจุฑา สัญพึ่ง ประพัฒน์ เป็นตามวา
(2556) การกาจัดสีในน้าเสียสีย้อมผ้าจากอุตสาหกรรมครัวเรือนด้วยวิธีตกตะกอนไฟฟ้ าเคมี
เอกสารการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม
2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร หน้าที่ 62-70.
เนตรชนก แก้วกากง ประพัฒน์ เป็นตามวา ศิริรัตน์ แนบทองหลาง สุกัญญา จาปาหอม พร
ชนก รูปคุ้ม .(2560). การประยุกต์ใช้กระบวนการโคแอกกูเลชันร่วมกับการดูดซับด้วยถ่าน
กัมมันต์ในการบาบัดน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2560 “Health Literate Citizen
towards Thailand 4.0” 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
พิชิต พลเรือง ประพัฒน์ เป็นตามวา อนุธิดา สันโดษ รุ่งทิพย์ จันทะเสน เยาวพร ถาวงษ์กลาง
อนุสรา นามมุลตรี มณธิชา นาครักษา. (2560). การกาจัดลูกน้ายุงโดยใช้ปูนแดงจากเปลือก
หอยแครงและขมิ้น ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่
10 ประจาปี 2560 “Health Literate Citizen towards Thailand 4.0” 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
Pinwised J. and Chanchitpricha C. 2017. Public Participation in Environmental
2560 Impact Assessment of Real Estate Development Projects in Nakhon Ratchasima,
Thailand. The 4th EnvironmentAsia International Conference: Practical Global
Policy and Environmental Dynamics, June 21-23, 2017 Bangkok, Thailand. 577-584.
2559 Chanchitpricha, C. and Bond, A. ( 2 0 1 6 ) Legal regulation role on Thailand IA
effectiveness. IAIA1 6 Conference ‘ Impact Assessment: Resilience and
sustainability’. 11-14 May 2016, Aichi-Nagoya – Japan.
Chanchitpricha, C. (2016) Community-led HIA effectiveness: Stakeholder views.
IAIA16 Conference ‘Impact Assessment: Resilience and sustainability’. 11-14 May
2016, Aichi-Nagoya – Japan.
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)

Chanchitpricha, C. and Bond, A. ( 2 0 1 5 ) . Procedural effectiveness of the new
อ.ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
2558 environmental health impact assessment ( EHIA) process applied to power plant
projects in Thailand. IAIA15 Conference: Impact Assessment in the Digital Era, 35th
Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, April
20-23 April 2015, Florence – Italy. (Conference proceeding- full paper)
2556 Chanchitpricha, C. & Bond, A. (2013) Conceptualising the effectiveness of impact
assessment processes. Environmental Impact Assessment Review, 43, 65-72.
อ.นลิน สิทธิธูรณ์

Hongsibsong, S. , Sittitoon, N. , & Sapbamrer, R. ( 2017) . Association of health
2560 symptoms with low- level exposure to organophosphates, DNA damage, AChE
activity, and occupational knowledge and practice among rice, corn, and doublecrop farmers. Journal of Occupational Health, 59(2), 165-176. doi:10.1539/joh.160107-OA
Uengarporn, N., Oonsivilai, R., Sittitoon, N., Posridee, K., & Ratanajaipan, P. (2017).
Effect of nutritional status and exercise program on oxidative stress level. Journal
of Science and Medicine in Sport, 20, Supplement 1, e10.
doi:10.1016/j.jsams.2016.12.026
Sittitoon, N. , & Hongrathanakorn, J. ( 2017) . Selection of perennial plant for
rehabilitation lime stone mining area. In The 14th International AquaConSoil
Conference will focus on sustainable use and management of soil, sediment and
water resources. 26-30 June 2017, Lyon, France.
Sittitoon, N. , Jiawkok, S. , Ngasanoi, R. , & Supromin, N. ( 2017) . The hygienic
improvement of food stalls around Nakorn Ratchasima Zoo, Thailand. In The 3rd
International Conference on Environmental Science and Technology ( ICOEST
2017). 19-23 October 2017, Budapest, Hungary.
2559 Uengarporn, N., Oonsivilai, R., Posridee, K., Sittitoon, N., & Ratsnajaipan, P. (2016).
Effect of nutritional status and exercise program on oxidative stress level. In 2016
Sports Medicine Australia Conference. 12-15 October, 2016, Melbourne, Australia.
2558 Theppitak, C. , Limmongkon, Y. , Sittitoon, N. , EKA. , W. , and Hongrathanakorn, J.
( 2015) . The effect of excessive of noise exposure on hearing impairment among
crushing stone workers. In 14th International Conference on Environmental
Science and Technology (CEST 2015). September 3-5, 2015, Rhodes, Greece.
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)
Sittitoon, N. , Ngasanoi, R. , Sukton, B. , Thanjangreed, W. , and Yiamsungnoen, T.
( 2015) . Environmental impact from wastewater effluent of the silk cottage
industry: a case study of Pak Thohg Chai, Nakhon Ratchasima, Thailand. In 14th
International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015).
September 3-5, 2015, Rhodes, Greece.
Sittitoon, N., Hongrathanakorn, J., and Eka, W. (2015). Dust mitigation measures
and health surveillance in stone crushing plant. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE
FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. Octoberb 4-7, 2015, Davos, Switzerland.
Limmongkon, Y. , Sittitoon, N. , Aka, W. , and Hongrathanakorn, J. ( 2015) .
Preparation of hearing conservation program for stone crushing industry. In ONE
HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. October
4-7, 2015, Davos, Switzerland.
Theppitak, C. , Limmongkon, Y. , Sittitoon, N. , Chauchot, P. , Eka, W. , and
Hongrathanakorn, J. (2015). Noise-induced hearing loss among quarry workers in
Nakhon Ratchasima, Thailand. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF
One Health Summit 2015. October 4-7, 2015, Davos, Switzerland.
Naporn Uengarporn. Ratchadaporn Oonsivilai. Kakanang Posridee. Nalin Sittitoon.
Paraj Ratanajaipan. Comparison of nutritional status in different type of exercises.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ขยับวันละนิด ชีวิตแจ่มใส" ระหว่าง 14-15 พฤศจิกายน 2558
จัดโดยสานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9

อ.นลิน สิทธิธูรณ์

Sittitoon, N 2014 The 4 th International Conference on Engineering and Applied
2557 Science (ICEAS 2014) July 22 – 24, 2014, Japan.
2556 Sittitoon N. Using butterfly pea anthocyanin extract as pH indicator. The 3rd
International Conference on Engineering and Applied Science ( 2013 ICEAS)
November 2013, Osaka, Japan
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อ.ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก*

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)
Sittitoon N. , Chitsomboon B. Erythrocyte enzymes in pesticide- exposed mango
orchard workers: a case study of Pongtalong Sub - District, Pakchong, Nakhon
Ratchasima, Thailand. The 2nd International Conference on Engineering and
Applied Science (2013 ICEAS) March 2013, Tokyo, Japan

*เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
2560 Jiawkok, S., & Sirithongkham, P. (2017). Community participation in water
resource management: a case study of Ban Klang Subdistrict Municipality,
Lamphun, Thailand. In International Conference on Green Technology
Technologies for Sustainable Water. 13-16 October 2017, Hanoi, Vietnam.
Sittitoon, N., Jiawkok, S., Ngasanoi, R., & Supromin, N. (2017). The hygienic
improvement of food stalls around Nakorn Ratchasima Zoo, Thailand. In The 3rd
International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST
2017). 19-23 October 2017, Budapest, Hungary.

อ.ดร.วีณา รองจะโปะ*

*เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
2560
Krasaesat, A., Pakakaew, S., Pornnonsan, N., Juangjun, S., Thaochampa, P., and
Rongchapo, W. (2017). Modification of Water Hyacinth (Eichhornia crassipes
(Mart) solms) for Water Hardness Removal from Groundwater of Saphanhin
Community Mueang District Nakhon Ratchasima Province, 5th Nontri National
Conference 2017, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon province
campus, Sakon Nakhon province, Thailand, November 26, 2017 (PP. 708-716)
Rongchapo, W., Osakoo, N., Chanlek, N., & Wittayakun, J. (2017). Activity of
titanium dioxide on cogon grass silica for photocatalytic degradation of paraquat.
In The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology
(ICOEST 2017). 19-23 October 2017, Budapest, Hungary.
Rongchapo, W., Keawkumay, C., Osakoo, N, Deekamwong, K., Prayoonpokarach,
S., and Wittayakun, J. (2017). Comprehension of paraquat adsorption on faujasite
zeolite NaY and NaX, The 3rd Euro-Asia Zeolite Conference (EAZC), Bali Island,
Indonesia, January 22-25, 2017
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน)
Singkeaw, K., Osakoo, N., Deekamwong, K., Rongchapo, W., Keawkumay, C.,
Wittayakun, J. (2017). Synthesis of zeolite NaY by conventional and microwaveassisted hydrothermal methods using high-purity silica from cogon grass, The 3rd
Euro-Asia Zeolite Conference (EAZC), Bali Island, Indonesia, January 22-25, 2017

ข้อมูลผลงานวิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ Kongtip, P., Nankongnab, N., Mahaboonpeeti, R., Bootsikeaw, S., Batsungnoen, K.,
2561 Hanchenlaksh, C., Tipayamongkholgu.T., lWoskie, S. (2018). Differences among
Thai Agricultural Workers’ Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm
Type. Annals of work exposures and health, 62(2), 167-181.
2558
Liu, H., Hanchenlaksh, C., Povey, A. C., and De Vocht, F. (2015). Pesticide residue
transfer in thai farmer families: Using structural equation modeling to determine
exposure pathways. Environmental Science and Technology. 49 (1): 562-569. doi:
2557 10.1021/es503875t
Hanchenlaksh, C. (2016). Pesticide exposure and health symptoms in Cut-flower
farmers. Poster presented at 48th Asia-Pacific Academic Consortium for Public
Health Conference (APACPH). 16-19 September, 2016, Tokyo, Japan.
2555 Hanchenlaksh C, Pesticide exposure and urinary DAP metabolites of Ops in Thai
farmers and their families. 7th International Conference on the Science of
Exposure Assessment, Edinburgh, Scotland, July, 2012.
Hanchenlaksh C, Povey A, de Vocht F. Pesticide exposure and urinary DAP
levels among Thai farmers. Lane Lecture (Research Update), The University of
Manchester, England, November, 2012.
2554 Hanchenlaksh C, Povey A, O’Brien S, de Vocht F. Urinary DAP metabolite level
in Thai farmers and their families and exposure to pesticide from agricultural
pesticide spraying., Occup Environ Med,68, 2011, p.625 - 627.
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อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

Hanchenlaksh C, Povey A, de Vocht F. Exposure to organophosphate pesticides
(Ops) in Thai farmers and their families. 22nd International Conference on
Epidemiology in Occupational Health (EPICOH), Oxford, England, September,
2011.
Hanchenlaksh C, Povey A, de Vocht F. Exposure to organophosphate pesticides
(Ops) in Thai farmers and their families. Lane Lecture (Research Update), The
University of Manchester, England, November, 2011.

2553 Hanchenlaksh C, Povey A, de Vocht F. Pilot study of health effects and
pesticide exposure among Thai farmers. 5th UK & Ireland Occupational &
Environmental Epidemiology meeting, Manchester, England, July, 2010.
ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร

Saowakon, N., Ngernsoungnern, P., Watcharavitoon, P., Ngernsoungnern, A., and
2558 Kosanlavit, R. (2015). Formaldehyde exposure in gross anatomy laboratory of
Suranaree University of Technology: a comparison of area and personal
sampling. Environmental Science and Pollution Research. 22 (23): 19002-19012.
2557 doi: 10.1007/s11356-015-5078-2
Watcharavitoon, P., and Chuan, C. (2016). Traffic-related air pollution exposure
2549 in Bangkok, Thailand. In 2016 5th International Conference on Transportation
and Traffic Engineering (ICTTE 2016). 6-10 July, 2016, Lucerne, Switzerland.
Watcharavitoon P, Respiratory symptoms and lung function in animal-feed
workers. The First East Asia Conference of the ISEE, Taipei, Taiwan (April 28 to 30,
2006)
Watcharavitoon P, Health Risk Assessment in Animal-feed industry. (Case Study
: UNIVERSITY FARM, SUT). Suranaree J. Sci. Technol. 2006;13(1):85 – 100
Watchavitoon P, HEALTH RISK ASSESSMENT IN ANEMAL-FEED INDUSTRY. (CASE
STUDY : UNIVERSITY FARM, SUT). 38th APACPH Annual Conference Partnership
for Human Security and Health Bangkok, Thailand (December 3 to 6, 2006)
2548 Watcharavitoon P, Helath Risk Assessment in Animal - feed industry. (Case
Study : UNIVERSITY FARM, SUT). Research Network Development of Higher
Education Alliance in NakhonRatchsima 24 june 2005;145-146
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Jirojwong S, Rudtanasudjatum K, Watcharavitoon P, Sathisathien W, Sangjun S.
546 Non-fatal injuries sustained in road traffic accidents: A Pilot study in provincial
hospital in chon buri, Thailand. Southeast Asian J Trop Med. Public Health 2003;
33:193 - 200.

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา, ยุพรัตน์ หลิมมงคล. (2561). การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
2561 เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นและจุลชีพในโรงสีชุมชนหมู่บ้านบุยอ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 27(6): 1039-1048
พจน์ ภาคภูมิ, พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา. (2561). การประเมินแสงสว่างในสถานที่ทางานในช่วงเวลา
กะกลางวันและกลางคืนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี.
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(1): 78-85.
อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์, พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา. (2561). การวิเคราะห์หาสาเหตุของการประสบ
อันตรายขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว: กรณีศึกษา 17
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 11(1): 1-14.
2560 Boonruksa P., Bello D., Zhang J., Isaacs J., Mead J., Woskie S. (2517). Exposures to
Nanoparticles and Fibers during Injection Molding and Recycling of Carbon
Nanotube Reinforced Polycarbonate Composites. Journal of Exposure Science and
Environmental Epidemiology, 27: 379-390.
2559 Boonruksa P., Bello D., Zhang J., Isaacs J., Mead J., Woskie S.
(2016).Characterization of Potential Exposures to Nanoparticles and Fibers during
Manufacturing and Recycling of Carbon Nanotube Reinforced Polypropylene
Composites. Annals of Occupational Hygiene, 60(1): 40-55.
2557 Boonruksa, P., Muksikapong, P., Maturachon, T., and Siwapornrak, R. (2016).
Motorcycle accidents among university students: a case study in Thailand. In
2016 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
(ICTTE 2016). 6-10 July, 2016, Lucerne, Switzerland.
อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
รัชนี จูมจี, อรอนงค บุรีเลิศ, นพรัตน สงเสริม และเฉลิมสิริ เทพพิทักษ. (2560). การศึกษาผล
2560 การจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,
1(1): 92-105.
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อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
Chalermsiri Theppitak, Viet Lai, Hiroyuki Izumi, Yoshiyuki Higuchi, Ganga
2558 Kumudini, MehrnooshMovahed, MasaharuKumasiro, and NobuhiroFujiki, Visual
Recognition Memory Test Performance was Improved in Older Adults by
Extending Encoding Time and Repeating Test Trials. J Occup Health. 2015, 56(6);
453 - 60.
Poster Presentation in topic “ Noise- induced hearing loss among quarry workers
in NakhonRatchasima, Thailand” in the 3rd Global Risk Forum ( GRF) One Health
Summit 2015, Davos Switzerland.
Poster Presentation in topic The effect of excessive of noise exposure on hearing
impairment among crushing stone workers in the 14 thInternationaI Conference
on Environmental. Science and Technology CEST 2015 Greece.
การจดจาได้ข องผู้สูงอายุ เพิ่ มขึ้น โดยวิธี การเพิ่ มเวลาในการจดจาร่วมกับ การทาทดสอบซ้า
ประชุมวิชาการการเริ่มต้นสู่สังคมผู้สงู อายุที่มีคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร,
2015
2557 Viet Lai, Chalermsiri Theppitak, TadaoMakizuka, Yoshiyuki Higuchi,
MehrnooshMovahed, Ganga Kumudini, Hiroyuki Izumi, MasaharuKumashiro. A
normal intensity level of psycho-physiological stress can benefit working
memory performance at high load. International Journal of Industrial Ergonomics
2014, 44(3); 362 - 67.
C. Theppitak, K. Pinwanna, P. Chauchot. Satisfaction feelings and body- part
discomfort of university students on classroom furniture. New Ergonomics
Perspective. ( 2014) Sakae Yamamoto ( ed) , Taylor & Francis Group, London, UK,
217 - 220.
2556 Oral Presentation in topic “ Enhancement of Visual Short- term Memory in Adults
by Using a Combination of Encoding Time Extending and Repeating test” in The
Burapha University International Conference 2013, Burapha University
2555 Oral Presentation in topic “ Encoding Time and Repetition Effect on Recognition
Memory” in the 10th Asia Pacific Conference on Computer Human Interaction
(APCHI 2012), Japan
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อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
Oral presentation in topic “ Aging and Work Ability Effect on Task Performance of
2554 Industrial Workers” in the 2nd East Asian Ergonomics Federation Symposium
(EAEFS 2011), Taiwan
อ.ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

ทนงศั ก ดิ์ ยิ่ ง รั ต นสุ ข , ฌาน ปั ท มะ พลยง, พรทิ พ ย์ เย็ น ใจ. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
2561 แบบทดสอบทั ศ นคติ ด้ า นความปลอดภั ย เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ทั ศ นคติ ด้ า นความปลอดภั ย ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในสานัก งาน ตามโครงการความปลอดภั ยและอาชี ว อนามั ยของประเทศไทย.
วารสารควบคุมโรค 2561; 44(4) 388 - 399.
2560 ประภัสสร ธรรมพิทักษ์. พรทิพย์ เย็นใจ. ปวีณา มีประดิษฐ์. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัส
ความสั่นสะเทือนเฉพาะที่กับอาการผิดปกติที่มือและแขน ในพนักงานควบคุมเครื่องตบดินแบบ
กระโดด ในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทงานดินและปรับพื้นที่. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจาปี พ.ศ. 2560 “The
1st National Conference Research and Innovation Knowledge Transformation
towards Thailand 4.0”. 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย:
2560.PH-7. 1 - 7. เข้าถึงได้จาก: http://sites.mfu.ac.th/hsresearch2017/e-proceedingtrack-ph
ธนกฤต พิทักษ์เพ็ง. พรทิ พย์ เย็ น ใจ. ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์. ผลของโปรแกรม People Based
Safety (PBS) ที่มีต่อการรับรู้ และทัศนคติด้านความปลอดภัย ของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุง ใน
โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง. งานประชุมวิชาการประจาปี สมาคมอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ครั้งที่ 2/2560 ประจาปี2560. 21 - 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560. “หนึ่ ง ทศวรรษ Safety Culture ในประเทศไทย” โรงแรมเจ้ า พระยาปาร์ ค
กรุงเทพฯ: 2560.
Thetkathuek A, Yenjai P, Jaidee W, Jaidee P, Sripapat P. Cholinesterase Levels in
Migrant Farm Workers in Thailand. Journal of Agromedicine 2017; 22(2). 118 - 130.
ปัทมาพร บัวแดง. พรทิพย์ เย็นใจ. รจฤดี โชติกาวินทร์. ความชุกของอาการผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจของผู้เพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย.การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 6 ปี พ.ศ. 2560 ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน". 23 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ: 2560. 566 - 578.
สุภาวดี บุญจง. พรทิพย์ เย็นใจ. ปวีณา มีประดิษฐ์.การประเมินการรับสัมผัสแรงสั่นสะเทือน
และอาการปวดหลังส่วนล่างในพนักงานขับรถติดตั้งตัวตอกเสาเข็มพืดระบบสั่นสะเทือนของ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.งานประชุมวิชาการประจาปี
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ครั้งที่ 23 ประจาปี 2560. เรื่อง " Digital
OH&S Transforming for Thailand 4.0". 29-31 พฤษภาคม 2560. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพฯ: 2560.
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
เผด็จ พุทธาผาย. พรทิพย์ เย็นใจ. ปวีณา มีประดิษฐ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของผู้บริหารสถาน
ประกอบกิ จ การขนาดย่ อ มในจั ง หวั ด ชลบุ รี . การประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย
ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 8 เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการพั ฒ นางานวิ จั ย ที่ ยั่ ง ยื น ” 25 มี น าคม 2560.
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. ปทุมธานี: 2560. 50 - 63.

2559 วิสูตร ไชยคงเมา. พรทิพย์ เย็นใจ. สุกัญญา เจริญวัฒนะ. ผลของการฝึกแบบแรงต้านที่มีต่อ
ความเมื่อยล้าของคนที่ยืนทางานเป็นระยะเวลานาน.วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
2559; 11(1) .75 - 86.
โกวิทย์ ปิ่นสุวรรณ์. อนามัย เทศกะทึก. พรทิพย์ เย็นใจ. วัลลภ ใจดี. การรับฝุ่นไม้เอ็มดีเอฟ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 6 9 กรกฎาคม 2559; มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. เพชรบุรี: 2559. 253 - 260.
2558 พาฝัน ลาภส่งผล. ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์. พรทิพย์ เย็นใจ.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของ
พนักงานผลิตในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
2558; 41(1).23 - 30.
ทาริกา กิ่งทอง. ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์. พรทิพย์ เย็นใจ. ผลร่วมระหว่างการรับสัมผัสเสียงกับการรับ
สัมผัสสาร ไซลีนที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต จังหวัดระยอง.วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 2558; 40(2).
105 - 110.
สราวุธ แววประเสริฐ. พรทิพย์ เย็นใจ. ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความปลอดภัยของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสีจังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมวิชาการเวที
วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจาปี 2558 "สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคม
อาเซียน". 12 มิถุนายน 2558; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี:
2558.
2557 ศุภัทธนันท์ รักพงษ์. ปวีณา มีประดิษฐ์. พรทิพย์ เย็นใจ. (2557). การประเมินความเสี่ยงจาก
การรับสัมผัสความสั่นสะเทือนแบบทั่วร่างกายของพนักงานแผนกเย็บผ้าของโรงงาน แห่งหนึ่ง.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding) มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ “พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม ( Engagement University
Initiative)”3 - 4 ธันวาคม 2557; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: 2557. 219 - 228.
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
กร ฐิติวรรัตนกุล. พรทิพย์ เย็นใจ. ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี (JIT) กับความเครียดจากการทางานของพนักงานในกลุ่มบริษัท ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 2557;
39(3), 179 - 186.

2556 ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ, พรทิพย์ เย็นใจ. ปัจจัยทานายพฤติกรรมความ
ปลอดภัยทางถนนของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2556;
22(6). 937 - 943.
2555 Yenjai P, Chaiear N, Charerntanyarak L, Boonmee M. Hazardous atmosphere in
the underground pits of rice mills in Thailand. Asian Biomedicine 2012; 6 (6), 867
- 874.
Yenjai P, Chaiear N, Charerntanyarak L, Boonmee M. Hazardous Gases and Oxygen
Depletion in a Wet Paddy Pile : An Experimental Study in a Simulating
Underground Rice Mill Pit, Thailand. : Industrial Health 2012; 50 (6): 540 - 547.
2547 Pornpimol K., Pornthip Y. Witaya Y., Sumalee S. The Comparative Study of Hand
Arm Vibration using Anti- Vibration Gloves and Insulated Handles among Stone
Grinding Workers. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2547; 18(2): 135 - 144.
ผศ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

องอาจ สุยะพันธ์, กมลชัย ไชยศรีหา, นิศารัตน์ ทองอินทร์, อัครเดช ศรีชาดา, พิรัชฎา มุสิกพงศ์
2558 และ ขนิษฐา มีวาสนา. (2558). การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถ่านไม้.วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. 43(2) 249-259.
2557 Bubkuea K. Khamsean D, Upatcha P, Tagmandee T, Meevasana K. ( 2 0 1 4 )
Occupational exposure of toluene in wood furniture manufacturing environment:
A case study. Health and the Environment Journal.5(2) 57-68.

อ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ
Buensanteai, S., Yoreepan, S., Poonsri, M., Yamyim, P., and Tapiwcrue, K. (2016).
2557 The study of posture effect for muscle fatigue form social media used by
notebook computer in students at Suranaree University of Technology, Thailand.
Paper Presented at The 1st International Conference on Global Health 2016
(ICGH). 9-11 November, 2016, Jakarta, Indonesia.
2555
Buensanteai, S. and other. 2012. An Ergonomics Survey A Case Study of Feed
Mill at Nakhonratchasima Thailand. XXIVth Annual International Occupational
Ergonomics and Safety Conference, Florida, USA, June 7-8, 2012
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

อ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ
Buensanteai, S. and other. 2011. A survey method and new design lecture chair
2554 for complied ergonomics guideline at class room building 2 Suranaree University
of Technology, Thailand, Proceedings of the International Conference on World
Academics Science Engineering and Technology in Paris, France; June 24-26,
2011
2551

Buensanteai, S. 2008. The Study of Ergonomics Risk Evaluation Assessment for
Appropriate with Electronics Component Industry. In The KU Graduate
Conference Seminar 46th 2008, Kasetsart University, Thailand.

ผศ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
Kongtip, P., Nankongnab, N., Mahaboonpeeti, R., Bootsikeaw, S., Batsungnoen,
2561 K., Hanchenlaksh, C., Tipayamongkholgu.T., lWoskie, S. (2018). Differences among
Thai Agricultural Workers’ Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm
Type. Annals of work exposures and health, 62(2), 167-181.
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ทุนวิจัย
สำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
ที่

โครงกำร

แหล่งทุน

ปีงบประมำณ

1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ
ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ตัวอย่าง
นาฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงภายใต้
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพ
นาฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและ 2560
การบินเกษตร

2 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอคติเว
เต็ดสลัดจ์เพื่อบาบัดนาชะขยะ
โดยผงถ่านกัมม้นต์จากสลัดจ์ส่วนเกิน

ทุนเสริมสร้างและ 24 ก.ค. 2560
พัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

หัวหน้ำโครงกำร

1 ปี

รศ.ดร.นเรศ เชือสุวรรณ

SUT101002-6012-11

3 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิรยิ าเชิงแสง ทุนเสริมสร้างและ 22 ก.ย. 2560
ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยซิลิกาจากชาน พัฒนานักวิจัยรุ่น
อ้อยในการบาบัดชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ ใหม่
4 การเตรียมฟิล์มรับรู้เคมีเชิงแสงด้วยการ
สานักงานกองทุน 1 สค. –
ตรึงสีย้อมสาหรับการตรวจวัดปริมาณ
สนับสนุนการวิจัย 31 ก.ค. 2561
นิกเกิลในนาเสียจากกระบวนการชุบโลหะ โครงการวิจัย
คปก. ต่อยอด
5 การศึกษาคุณภาพนาทางกายภาพ เคมี
วช
29 พ.ย. 2561
และชีวภาพในบริเวณพืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ เขื่อนสิรินธร
จ.อุบลราชธานี
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อ.ดร.สุพตั รา เจียวก๊ก

อ.ดร.วีณา รองจะโปะ

1 ปี

อ.ดร.วีณา รองจะโปะ

1 ปี

อ.ดร.วีณา รองจะโปะ
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พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
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พันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการ
ส านั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก าร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ ชุ ม ช น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2561 สานักวิชาฯ
จัดทาแผนโครงการบริการวิชาการเชิงรุก ภายใต้ชื่อ
“สาธารณสุ ข สู่ ชุ ม ชน พั ฒ นาคนอย่ า งยั่ ง ยื น ” ได้
จัดทาโครงการจานวน 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
สถานศึกษา จ านวน 2 เรื่ อง คือ 1) “การ
ดู แ ลสุ ข อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น เ ด็ ก เ ล็ ก ” โ ด ย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา 2)
โครงการขยะ: “นั กเรี ย นร่ ว มคิด จิตอาสา
จัดการขยะ นาพาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”
และ “อาหารปลอดภั ย ในโรงเรี ย น” โดย
อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
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2. โครงการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีใน
กลุ่ ม อาชี พ เกษตรกร จ านวน 1 เรื่ อ ง คื อ
“ความปลอดภัย ในการใช้ส ารเคมี ใ นกลุ่ ม
เกษตรกร: เรียนรู้จากวิถีชีวิตและบทเรียน”
โดยอาจารย์ ดร.ชลาลั ย หาญเจนลั ก ษณ์
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีว าสนา
และอาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
3. โครงการ การจั ด การด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร
จ านวน 2 เรื่ อ ง คื อ 1) “ ข้ อ ก าหนดด้ า น
สุขาภิบาลอาหารสาหรับร้านอาหาร” และ
2) “การสุ ข าภิ บ าลอาหารและอาหาร"
ปลอดภั ย ในโรงเรี ย น” โดยอาจารย์ น ลิ น
สิทธิธูรณ์
4. โครงการการปรับปรุงปัญหาด้านการยศาสตร์
จากการทางานในชุมชน จานวน 1 เรื่อง คือ
“การป้ อ งกั น และแก้ไ ขโรคออฟฟิ ศซิ น โดรม
(Office Syndromes) จากการท างาน” โดย
อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ และอาจารย์
สุมาลี เบือนสันเทียะ
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โครงการที่ 1
“การดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในเด็กเล็ก”
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การดู แ ล
สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยในเด็ก
เล็ ก” มีวัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ อบรมให้ ความรู้ ก ารดู แ ล
สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเด็กเล็ก
จัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห้องประชุมประชาชนเทศบาลตาบล
เมืองใหม่โ คกกรวด จั งหวัดนครราชสี มา ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากสานักวิชาสาธารณสุ ข
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ศาสตร์ จานวน 4 ท่าน และจากหน่วยงานภายนอก
จ านวน 1 ท่ า น ได้ แ ก่ 1) อาจารย์ บั ณ ฑิ ต า
นฤมาณเดชะ บรรยายหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การดู แ ล
สุขอนามัยในเด็กเล็ก” 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประพัฒน์ เป็นตามวา บรรยายหัวข้อเรื่อง “การดูแล
สิ่ ง แวดล้ อ มในสถานที่ พั ก อาศั ย ” 3) อาจารย์
ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขนิษฐา มีวาสนา บรรยายหัวข้อเรื่อง “การดูแล
ความปลอดภัยในสถานที่พักอาศัย” ซึง่ มีผู้เข้าอบรม
จานวนทั้งสิ้น 30 คน จากครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองใหม่โ คก
กรวด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับผลการประเมิน
จากผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับ 4.60 จาก 5

66

รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง “การดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเด็กเล็ก”
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แบบประเมินผลการจัดฝึกอบรม/สัมมนา จากผู้เข้าอบรม
โครงการอบรมการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในเด็กเล็ก (24 มีค.2561)
ความพึงพอใจต่อการอบรม

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การประเมิน

0

4.46

ความพึงพอใจระดับมาก

0

0

4.71

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

0

0

0

4.79

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

1

0

0

0

4.29

ความพึงพอใจระดับมาก

6

1

0

0

0

4.67

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

14

5

5

0

0

0

4.38

ความพึงพอใจระดับมาก

เอกสาร/อาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม

14

8

2

0

0

0

4.50

ความพึงพอใจระดับมาก

การแนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

17

5

0

0

0

0

4.38

ความพึงพอใจระดับมาก

5

4

3

2

1

0

เนื้อหาตรงตามที่คาดหวัง

12

11

1

0

0

เนือหาเหมาะสม เพียงพอ น่าสนใจ

17

7

0

0

เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่องาน

19

5

0

รูปแบบการจัดอบรม/สัมมนา

12

10

ความพร้อมของสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์

17

เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา

1. ด้านเนือ้ หาหลักสูตร

2. ด้านการดาเนินงาน

3. ความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม/สัมมนาโดยภาพรวม
เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรที่กาหนด

15

8

1

0

0

0

4.58

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

เทคนิคการถ่ายทอด การใช้สื่อประกอบ

21

3

0

0

0

0

4.88

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การเปิดโอกาสให้ซักถาม

15

9

0

0

0

0

4.63

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การตอบคาถามชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย

18

6

0

0

0

0

4.75

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยภาพรวม

20

4

0

0

0

0

4.83

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.6

ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

----------------------------------

Annual Report 2018 IPH

68

รายงานประจาปี 2561 สวสธ

โครงการที่ 2
“นักเรียนรวมคิด จิตอาสา จัดการขยะ นาพา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักเรียนรวมคิด
จิตอาสา จัดการขยะ นาพาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นั กเรีย นคัดแยกขยะได้ ถู กวิธี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห้ องประชุมประชาชนเทศบาลตาบล
เมืองใหม่โ คกกรวด จั งหวัดนครราชสี มา ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์อาจารย์จากสานักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ จ านวน 1 ท่ า น และข้ า ราชการจากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเมืองใหม่
โคกกรวด จานวน 1 ท่าน มาเป็นวิทยากร ได้แก่ 1)

Annual Report 2018 IPH

อาจารย์ ดร.สุ พัตรา เจียวก๊ก บรรยายหั ว ข้อเรื่ อ ง
“ความรู้ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยการคั ด แยกขยะ
ธนาคารขยะ ปุ๋ ย หมั ก /น าหมั ก ชี ว ภาพจากขยะ”
2) ดร.พิรุฬห์ ศิริทองคา บรรยายหัวข้อเรื่อง “การ
วางแผนดาเนินกิจกรรม/คัดแยกขยะ (workshop)”
มี ผู้ เ ข้ า อบรมจ านวนทั งสิ น 151 คน จากครู แ ละ
นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียน
สุขานารี 2 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดนา โรงเรียนบ้าน
หนองรังกา โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน และโรงเรียน
โคกเพชรสระมโนรา และอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ทังนี โครงการได้รับผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับ 4.38 จาก 5
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักเรียนรวมคิด จิตอาสา จัดการขยะ นาพาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
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ผลการประเมินผลการฝึกอบรม
(ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครู/ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ)
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย จานวน ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การประเมิน

5

4

3

2

1

0

10
6
7

3
6
4

1
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.64
4.29
4.07

14.00
14.00
13.00

4.64
4.29
4.38

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก

7
5

7
3

0
5

0
0

0
1

0
0

4.50
3.79

14.00
14.00

4.50
3.79

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก

4
13
10

7
1
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
0

3.64
4.93
4.64

13.00
14.00
14.00

3.92
4.93
4.64

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

7
9

5
5

1
0

0
0

0
0

0
0

4.14
4.64

13.00
14.00

4.46
4.64

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

6
5

4
4

2
1

0
1

2
0

0
1

3.86
3.29

14.00
12.00

3.86
3.83

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก

7

6

0

0

0

0

4.21

13.00

4.54

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร
เนือหาตรงตามที่คาดหวัง
เนือหาเหมาะสม เพียงพอ น่าสนใจ
เนือหาเป็นประโยชน์ต่องาน
2. ด้านการดาเนินงาน
รูปแบบการจัดอบรม/สัมมนา
ความพร้อมของสถานที่/
โสตทัศนูปกรณ์
เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
เอกสาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3. ความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม/
สัมมนาโดยภาพรวม
เนือหาครบถ้วนตามหลักสูตรที่กาหนด
เทคนิคการถ่ายทอด การใช้สื่อ
ประกอบ
การเปิดโอกาสให้ซักถาม
การตอบคาถามชัดเจน ตรงประเด็น
เข้าใจง่าย
ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดย
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

----------------------------------
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โครงการที่ 3
“ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในกลุ่ม
เกษตรกร : เรียนรู้จากวิถีชีวิตและบทเรียน”
โครงการ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
“ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร :
เรียนรู้จากวิถีชีวิตและบทเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการใช้ ส ารเคมี อ ย่ า ง
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ไร้ปุ๋ย -ไร้ยา จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้ องประชุมประชาชนเทศบาลต าบลเมื อ งใหม่
โคกกรวด จังหวัดนครราชสีมาและ สวนเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มทส มีผู้เข้า
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อบรมจานวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นบุคลากรในเทศบาล
ตาบลเมืองใหม่โคกกรวด และได้รับความอนุเคราะห์
จากคณาจารย์ในส านักวิช าฯ เป็นวิทยากรจานวน
2 ท่าน และจาก หน่วยบริการวิชาการชุม สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 1 ท่าน ได้แก่ 1) อาจารย์
ดร.ชลาลั ย หาญเจนลั ก ษณ์ บรรยายหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“สารเคมี : ความรู้ ความเข้ า ใจ และการปฏิ บั ติ ”
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา บรรยาย
หัวข้อเรื่อง “ยาฆ่าแมลง : อันตรายที่มองไม่ เห็ น ”
และ 3) หน่ ว ยบริ ก ารวิ ช าการชุ ม ขน ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร บรรยายหัวข้อเรื่อง “เกษตร
ปลอดภัย ไร้ปุ๋ยไร้ยา” และได้รับผลการประเมินจาก
ผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับ 4.90 จาก 5
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร : เรียนรู้จากวิถีชีวิตและบทเรียน”
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ผลการประเมินผลการฝึกอบรม

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

--------------------
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โครงการที่ 4
“ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสาหรับ
ร้านอาหาร”
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “ข้ อ ก าหนด
ด้ า น สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ส า ห รั บ ร้ า น อ า ห าร ”
วัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ ผู้ สั มผั ส อาหารมีความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ ก าหนดด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหาร
สาหรับร้านอาหาร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่
25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ
ร้ า นอาหารในเขตพื้ น ที่ บ ริ เ วณอ่ า งห้ ว ยยางและ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พร้ อ มได้ รั บ ความ

Annual Report 2018 IPH

อนุเคราะห์คณาจารย์จากสานักวิชา จานวน 2 ท่าน
และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 1 ท่าน มาเป็น
วิทยากร ได้แก่ 1) อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์ บรรยาย
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การประเมิ น ตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
อาหาร” 2) อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก บรรยาย
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การประเมิ น ตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
อาหาร” และ 3) ดร.พิ รุ ฬ ห์ ศิ ริ ท องค า บรรยาย
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “ประเมิ น สรุ ป ข้ อ ก าหนด ปั ญ หา
อุปสรรค” โดยมีผู้สัมผัสอาหารจากร้านอาหาร ใน
เขตพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งใหม่ โ คกกรวด เข้ า อบรม
จานวนทั้งสิ้ น 24 ร้าน และโครงการได้รั บผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ เข้าอบรมอยู่ในระดับ
4.76 จาก 5

75

รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สัมผัสอาหาร การมอบผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมให้ร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม จัดทาและมอบคู่มือข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารประจาร้าน ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
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ผลการประเมินผลการฝึกอบรม
(ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าของร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 24 คน)
“ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสาหรับร้านอาหาร”
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
5

ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การประเมิน

4

3

2

1

0

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาตรงตามที่คาดหวัง

19 5

0

0

0

0

4.79

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

เนือหาเหมาะสม เพียงพอ น่าสนใจ

15 9

0

0

0

0

4.63

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่องาน

14 10 0

0

0

0

4.58

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

2. ด้านการดาเนินงาน
รูปแบบการจัดอบรม/สัมมนา

14 10 0

0

0

0

4.58

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ความพร้อมของสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์
เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
เอกสาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม

13 11 2
20 4 0
15 9 0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.54
4.83
4.63

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

17 7

0

0

0

0

4.71

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

3. ความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม/สัมมนา
โดยภาพรวม
เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรทีก่ าหนด

22 2

0

0

0

0

4.92

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

เทคนิคการถ่ายทอด การใช้สื่อประกอบ

21 3

0

0

0

0

4.88

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การเปิดโอกาสให้ซักถาม

22 2

0

0

0

0

4.92

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การตอบคาถามชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 23 1

0

0

0

0

4.96

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยภาพรวม

0

0

0

0

4.92

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

22 2

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลีย่ ระดับ 2.51-3.50
หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย ค่าเฉลีย่ ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจ
ระดับน้อยที่สุด
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โครงการที่ 5
“การสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสุขาภิบาล
อาหารและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน” จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง
การสุ ข าภิ บ าลอาหารและอาหารปลอดภั ย ใน
โรงเรี ย น 2) เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ชุ ด ทดสอบ
แบคที เ รี ย และชุ ด ทดสอบสารปนเปื้ อ นในอาหาร
ได้ แ ก่ สารกั น รา สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สาร
ฟอร์มาลีน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา
13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมประชาชนเทศบาล

ต าบลเมื อ งใหม่ โ คกกรวด จั ง หวั ด นครราชสี ม า
มีผู้เข้าอบรมจานวนทั้งสิ้น 50 คน เป็น อาจารย์ และ
นักเรียนชั้น ป.4 - ป.5 จานวน 50 คน จากโรงเรียน
ในเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
โป่งแมลงวัน โรงเรียนบ้านหนองรังกา โรงเรียนโคก
เพชรสระมโนรา โรงเรี ย นบ้ า นหนองเป็ด น้ า และ
โรงเรียนสุขานารี ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ น ลิ น สิ ท ธิ ธู ร ณ์ เป็ น วิ ท ยากรบรรยายใน
หัวข้อเรื่อง “การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน/การใช้
ชุ ด ทดสอบแบคที เ รี ย /การใช้ ชุ ด ทดสอบอาหาร
สารกันรา สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สารฟอร์มา
ลีน” ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรม
อยู่ในระดับ 4.34 จาก 5

ภาพกิจกรรม สาทิตและฝึกการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
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ภาพกิจกรรม “การสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน”
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ผลการประเมินผลการฝึกอบรม
(ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าของร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 24 คน)
“ข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสาหรับร้านอาหาร”
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
5

ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การประเมิน

4

3

2

1

0

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาตรงตามที่คาดหวัง

19 5

0

0

0

0

4.79

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

เนือหาเหมาะสม เพียงพอ น่าสนใจ

15 9

0

0

0

0

4.63

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่องาน

14 10 0

0

0

0

4.58

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

2. ด้านการดาเนินงาน
รูปแบบการจัดอบรม/สัมมนา

14 10 0

0

0

0

4.58

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ความพร้อมของสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์
เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
เอกสาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม

13 11 2
20 4 0
15 9 0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.54
4.83
4.63

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

17 7

0

0

0

0

4.71

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

3. ความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม/สัมมนา
โดยภาพรวม
เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรทีก่ าหนด

22 2

0

0

0

0

4.92

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

เทคนิคการถ่ายทอด การใช้สื่อประกอบ

21 3

0

0

0

0

4.88

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การเปิดโอกาสให้ซักถาม

22 2

0

0

0

0

4.92

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

การตอบคาถามชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 23 1

0

0

0

0

4.96

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยภาพรวม

0

0

0

0

4.92

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

22 2

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลีย่ ระดับ 2.51-3.50
หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย ค่าเฉลีย่ ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจ
ระดับน้อยที่สุด
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โครงการที่ 6
“การป้องกันและแก้ไขโรคออฟฟิศซินโดรม
(Office Syndromes) จากการทางาน”
การอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่ อง “การป้องกั น
และแก้ไขโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes)
จากการท างาน” จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ป้องกันการเกิดโรคจากการทางาน ในบุคลากรที่มี
แนวโน้ มต่อการเจ็ บ ป่ ว ยและเพื่ อป้ องกัน มิใ ห้ ก ลั บ
เป็ น ซ้ า เมื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2561 เวลา 08.3012.00 น. ณ ห้องประชุมประชาชนเทศบาลตาบล
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เมืองใหม่โ คกกรวด จ.นครราชสี มา มีผู้ เข้าอบรม
จานวนทั้งสิ้น 30 คน เป็นบุคลากรในเทศบาลตาบล
เมืองใหม่โคกกรวด และได้รับความอนุเคราะห์จาก
คณาจารย์ในสานักวิชาฯ เป็นวิทยากรจานวน
2
ท่ า น ได้ แ ก่ 1) อาจารย์ สุ ม าลี เบื อ นสั น เที ย ะ
บรรยาย หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
โ ร ค อ อ ฟ ฟิ ศ ซิ น โ ด ร ม ( Office Syndromes)”
2) อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ บรรยายหัวข้อ
เรื่อง “ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอาการออฟฟิศ
ซินโดรม” และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับ 4.38 จาก 5
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“การป้องกันและแก้ไขโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes) จากการทางาน”
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ผลการประเมินผลการฝึกอบรม
เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes) จากการทางาน”
แบบประเมินผลการจัดฝึกอบรม/สัมมนา จากผู้เข้าอบรม
โครงการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านการยศาสตร์จากการทางาน สานักงานเทศบาลตาบลเมืองใหม่โคกโกรด
ระดับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการอบรม
5
4
3
2
1
0
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาตรงตามที่คาดหวัง
14
16
1
0
0
0

ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์การประเมิน

4.42

เนือ้ หาเหมาะสม เพียงพอ น่าสนใจ

17

14

0

0

0

0

4.55

เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่องาน
2. ด้านการดาเนินงาน
รูปแบบการจัดอบรม/สัมมนา
ความพร้อมของสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์
เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
เอกสาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3. ความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม/สัมมนาโดยภาพรวม
เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรที่กาหนด

20

11

0

0

0

0

4.65

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด
ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด

10
10
8
13
15

13
15
17
11
13

8
6
6
7
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.06
4.13
4.06
4.19
4.39

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก

12

19

0

0

0

0

4.39

เทคนิคการถ่ายทอด การใช้สื่อประกอบ
การเปิดโอกาสให้ซักถาม

20
17

11
12

0
2

0
0

0
0

0
0

4.65
4.48

การตอบคาถามชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยภาพรวม

20
16

10
14

1
1

0
0

0
0

0
0

4.61
4.48

ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด
ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด
ความพึงพอใจระดับมาก

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลีย่ ระดับ 2.51-3.50
หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย ค่าเฉลีย่ ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจ
ระดับน้อยที่สุด

----------------------------------
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การพัฒนาบุคลากร
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การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนา
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น
วิชาการทุกคนได้รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน เพื่ อ การพั ฒ นางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า ง
ต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของสานักงานคณบดี
ดังนี้
1. อบรม Milestone วันที่ 29 สิงหาคม 2561
2. อบรม KM วันที่ 20 กันยายน 2561
3. ศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มทส.
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช กุ ม ารี
(อพ.สธ.) คลองไผ่
4. ประชุมรับฟังการชี้แจงการดาเนินงานระบบ
รายงานผลการดาเนินงาน Project - Based
Management (PBM) กับระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS) ของ มทส. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 27 กันยายน
พ.ศ. 2561
5. อบรมการใช้ระบบ PBM วันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2561
6. อบรม "การประยุ ก ต์ ใ ช้ Google Forms
สาหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์" วันที่
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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7. การอบรม “บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
ศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด การความรู้ ส หกิ จ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ” วันที่ 2-3
เมษายน พ.ศ. 2561
8. การอบรมหลั ก สู ต ร “ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA” วันที่
18-19 เมษายน พ.ศ. 2561
9. การอบรม “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐาน” วันที่ 24-25 เมษายน 2561
10. การประชุ ม การจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล
หลั กสู ตร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อให้ ห ลั กสู ตร
ทดสอบระบบ จัดโดยส่วนส่งเสริมวิชาการ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
11. ประชุ ม รั บ ฟั ง การชี้ แ จงการใช้ ง านระบบ
รายงานผลการดาเนินงาน Project-Based
Management (PBM) กับระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS) ของ มทส. ประจาปี
งบประมาณ 2562 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2561
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่ อ
การสอนและเทคนิคการนาเสนออย่างมือ
อาชีพ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัด
โดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
13. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล
ห ลั ก สู ต ร เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ พิ จ า ร ณ า ค ว า ม
สอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
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ของ สกอ. ( CHE Curriculum Online :
CHECO) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
14. การประชุมการใช้งานระบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน Project-Based Management
(PBM) ของ มทส. ประจ าปี ง บประมาณ
2562 จัดโดยส่วนแผนงาน วันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2561
15. ประชุ ม OP วิ น เทจโฮเทล ส านั ก วิ ช า
สาธารณสุ ข ศาสตร์ 21 - 22 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2561
16. สั ม มนา KM แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ปั ญ หา
อุ ป สรรคการบริ ก ารจั ด การโครงการวิ จั ย
ระหว่างสถาบั น วิจั ย และพัฒ นา กับสถาน
วิจัยสานักวิชา ณ บ้านดินวังน้าเขียว วันที่
13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
17. อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Self-Assessment
มหาวิ ท ยาลั ย และส านั ก วิ ช า ( EdPEx)
วันที่ 3 – 4 กันยายน พ.ศ. 2561
18. การอบรมการพั ฒ นาสื่ อ Info Graphic
อย่างง่ายด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
19. อ บ ร ม ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
20. อบรมหลักสูตรการสร้างงานประชุมผ่าน Emeeting วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
21. อบรมหลั ก สู ต ร ครบเครื่ อ งการจั ด การ
เอกสารออนไลน์สาหรับงานสานักงานด้วย
Google office online วัน ที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
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22. อบรมหลักสูตร "เปลี่ยนการสื่อสารให้ ง่าย
ขึ้นสาหรับงานองค์กรด้วย Info graphics"
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
23. อบรมหลักสูตร "Super Admin" พนักงาน
ธุ ร การมื อ โปร ที่ อ งค์ ก รอยากได้ เจ้ า นาย
พอใจ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
24. อบรมหลักสูตร "เทคนิคการสื่อสาร และการ
ประสานงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ" วั น ที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2561
25. อบรมหลักสูตร "การนาระบบคุณภาพ ISO
9001 มาใช้ในการประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ" วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
26. อบรมการประเมินการสัมผัสความร้อนตาม
กฎกระทรวงแรงงาน ภาควิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พ.ศ. พ.ศ. 2561
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รายงานประจําปี 2561 สวสธ

ประมวลภาพผลการดําเนินงาน
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพรางวัล/ผลงาน
ของสานักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพรางวัล/ผลงาน
ของสานักวิชาสาธารณสุข (ต่ อ)
ศาสตร์
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ภาพพิธีเปิดอาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F12)
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพการประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
(ในประเทศ)
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพการประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
(ต่างประเทศ)
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพกิจกรรมนักศึกษา
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

ภาพการบริการวิชาการ
“สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่ างยั่งยืน”
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รายงานประจาปี 2561 สวสธ

จัดทำโดย

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
นางกาญจนา พรหมสอน
นางปุณยนุช ดาวเที่ยง

สำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
111 ถนนมหำวิทยำลัย ตำบลสุรนำรี อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3961, 0-4422-3820
โทรสำร 0-4422-3952
อีเมล์: iph@sut.ac.th

คณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Institute of Public Health Suranaree University of Technology
111 University Avenue , Muang,
Nakhoratchasima, 30000, Thailand
Tel. 0-4422-3961, 0-4422-3820
Fax. 0-4422-3952
E-mail: iph@sut.ac.th

http://www.sut.ac.th/iph
Facebook: สำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์@sasuksut
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ตรวจ/ทาน
รวบรวมและจัดทา

