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                                        ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)  

 
1. รายวิชา 618201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุขและงานอาชีวอนามัย 

(Ethics and Laws for Public Health and Occupational Professional)  4(4–0–8) 
 

2. วัน เวลา และสถานที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562  
 เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น.  ห้อง 5206 
    
 

3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ 
อาจารย์ผู้ร่วมสอน  อาจารย์พิเศษ  
 

4. ผู้เรียน   นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2  
 

5. เนื้อหาวิชาโดยสังเขป 
วิชาบังคับก่อน  ไม่มี 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครองที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

Conceptual study of the ethics and social responsibility of public health, 
occupational health and safety professionals. Laws and regulations of public health, 
environment and occupational health and safety and others laws and regulations related to 
the field   

 
6. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชา (Learning Outcoms) : เพื่อให้นักศึกษา 

1) รู้และเข้าใจถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับผู้ปฏิบิติงานด้านสาธารณสุข 
2) รู้และเข้าใจถึงขอบเขตของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 
3) รู้และเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ในการปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน สาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
4) ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมได้

ตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมได้  

 



2-4 

 

7. วิธีการวัดผล 
สอบกลางภาค             40 %  
สอบปลายภาค             40 % 
รายงาน และการน าเสนองาน           10 %  
ทดสอบย่อย  ความสนใจและพฤติกรรมและ         10 %  
การมีส่วนร่วมในการเรียน       

         รวม            100 % 
 

8. วิธีการประเมินผล  การให้ระดับคะแนนตัวอักษร (Grading) ตามเกณฑ์โดยการให้ระดับคะแนนตัวอักษร
(Grading) เป็น 8 ระดับ ดังนี้  

A หมายถึง  ดีเยี่ยม    (Excellent)     มีคะแนน มากกว่า 80   
B+ หมายถึง  ดีมาก    (Very Good)   มีคะแนน 75.00-79.99 

   B หมายถึง  ดี    (Good)           มีคะแนน 70.00-74.99 
C+ หมายถึง  ดีพอใช้   (Fairly Good)          มีคะแนน 65.00-69.99 
C หมายถึง  พอใช้    (Fair)            มีคะแนน 60.00-64.99 
D+     หมายถึง  อ่อน      (Poor)           มีคะแนน 55.00–59.99 
D     หมายถึง  อ่อนมาก  (Very Poor)           มีคะแนน 50.00-54.99 
F     หมายถึง  ตก     (Fail)           มีคะแนนน้อยกว่า 50.00 

 
9.   สื่อ ต ารา และเอกสารประกอบการเรียน 

1. Power Point  presentation ประกอบการสอนรายวิชา 618201 
2. รวยพร ธรณินทร์. ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และธรรมาภิ

บาล.  http://www.charuaypontorranin.com. 2552. 
3. พรพิมล กองทิพย์. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตระหนัก ประเมิน ควบคุม. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์น า

อักษรการพิมพ์. 2545. 
4. นเรศ เชื้อสุวรรณ ชลาลัย หาญเจนลักษณ์. จริยธรรมองค์กรและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ.  http://www.sut.ac.th/im/data/coop0704.pdf. 2552 
5. ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. รวมกฎหมายอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย . พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: บริษัท ธวิพัฒน์ จ ากัด, 2542. 
6. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย). รวมกฎหมายความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม  เล่ม 1 – 2  .พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยไพบูลย์ พริ้นท์ติ้ง  จ ากัด, 2548. 

http://www.charuaypontorranin.com/
http://www.sut.ac.th/im/data/coop0704.pdf
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7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้
ประกอบอาชีพ. หน่วยที่ 1 – 8 และ หน่วยที่ 9 – 15,  พิมพ์ครั้งที่ 7,  นนทบุรี : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

8. http:// www.kodmhai.com 
9. http://www.shawpat.or.th 
10. http://www.siamsafety.com 
11. http://www.npc-se.co.th/ 
12. http://www.aimconsultant.com/th_/lawsearch.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shawpat.or.th/
http://www.siamsafety.com/
http://www.npc-se.co.th/
http://www.aimconsultant.com/th_/lawsearch.asp
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10. แผนการสอนรายสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ผู้สอน 

1  
    

ความหมายและขอบเขตรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข  

อ.ดร.ชลาลัย 

 
2  
  

ความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพต่างๆที่ควรทราบ  

อ.ดร.ชลาลัย 

3  
  

จรรยาบรรณวิชาชีพ นักอาชีวอนามัย และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน 

อ.ดร.ชลาลัย 

4 
  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข และด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ 

อ.ดร.ชลาลัย 

5 
  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  วิทยากร 

6 
  
 

กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อรองรับการ
พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 

 วิทยากร  

 สอบกลางภาค  (5 กันยายน 2562 เวลา 17.30-19.30 น.)  

8 
  

 พระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  วิทยากร 

9 
  

 พระราชบัญญัติสาธารณสุข กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงาน
สาธารณสุข และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

วิทยากร 

10 
  

พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
ประกันสังคม

จังหวัด   
11 
  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข และด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

อ.ดร.พรทิพย์ 

12  
  

อภิปรายกลุ่มและน าเสนอ  
 

อ.ดร.ชลาลัย 

สอบปลายภาค  (24 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30-19.30 น.) 
 


