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	 สำ�นักวิช�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	 ขอกล่�วคำ�ว่� 
“ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง”	 และขอชื่นชมในคว�มตั้งใจของ
นักศึกษ�ที่ผ่�นก�รคัดเลือกและได้เข�้ม�ศึกษ�	 ณ	 มห�วิทย�ลัยแห่งนี	้ 	 ถือว่�เป็นโอก�ส
อันดีของนักศึกษ�ทุกคน	 ที่จะได้เข้�ม�ศึกษ�ห�คว�มรู้และพัฒน�ทักษะที่สำ�คัญต่�ง	 ๆ 
ก�รพัฒน�ตนเองเพื่อให้มีทักษะในก�รเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 รวมถึงก�รปรับตัวที่จะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่น	เพื่อที่นักศึกษ�จะส�ม�รถนำ�คว�มรู้และทักษะต�่ง	ๆ 	ที่มีไปใช้ในก�รประกอบ
อ�ชีพเลี้ยงตน	ครอบครัว	ช่วยเหลือสังคม	และประเทศช�ติต่อไป

	 อ�จ�รย์ขอให้นักศึกษ�ทุกคนได้ใช้เวล�ในก�รเรียนรู้สิ่งต�่ง	 ๆ	 ในรั้วมห�วิทย�ลัย
ให้ม�ก	 และจงมีคว�มเพียรพย�ย�มอย่�งเต็มกำ�ลังต่อเนื่องจนสำ�เร็จก�รศึกษ�	 รู้จักแบ่ง
เวล�ให้เหม�ะสมต�มหน้�ที่หลักของทุกคน	 โดยห�กนักศึกษ�มีคว�มมุ่งมั่นในก�รสั่งสม 
เส�ะแสวงห�พัฒน�ตน		ก็จะทำ�ให้นักศึกษ�สำ�เร็จสมดังตั ้งใจ	และในระหว่�งที่ใช้ชีวิต
ในมห�วิทย�ลัยแห่งนี้	 ก็จงให้ตระหนักว่�นักศึกษ�ยังมีอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�เป็นผู้ซึ่งจะให ้
คำ�แนะนำ�	และให้คำ�ปรึกษ�แก่เร�	และขอจงใช้คู่มือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 ท้�ยนี้อ�จ�รย์ขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 จงดลบันด�ลให้
นักศึกษ�ทุกคน	 อยู่ดี	 มีสุข	 สุขภ�พแข็งแรง	 ตั้งใจเรียนรู้โดยขอให้ยึดมั่นในก�รทำ�คว�มดี 
มีสติในก�รดำ�เนินชีวิต	และขอจงประสบคว�มสำ�เร็จต�มที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประก�ร

สารจากคณบดี

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ 
คณบดีสํานักวิชาสารารณสุขศาสตร์
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ยินดีต้อนรับสู่บ้าน
สาธารณสุขศาสตร์์

ชื่อ	น�มสกุล

ชื่อเล่น

หอพัก

กรุ๊ปเลือด

เบอร์โทรศัพท์

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ส�ข�วิช�

ห้อง

โรคประจำ�ตัว

E-mail

เบอร์โทรอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

Facebook Line Instagram
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สารบัญ

ส�รจ�กคณบดี

ก�รคำ�นวณ	Grade	Point
GPA	และ	GPAX

เลือกส�ข�วิช�
ต้องทำ�อย่�งไร	?

ก�รพ้นสถ�นภ�พ

ส�ธ�รณสุขเรียนเกี่ยว 
กับอะไร	จบแล้วทำ�ง�นอะไร	?

คว�มสำ�คัญของ
ก�รเข้�พบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ปฏิทินก�รศึกษ�	2563

ร�ยวิช�ต่อเนื่อง
ถ้�จะขอย้�ยส�ข�วิช�
หรือเปลี่ยนสำ�นักวิช�

ต้องทำ�อย่�งไร	?	

เรียนส�ธ�รณสุขอย่�งไร 
ให้จบต�มเวล�	?

ถ้�จะขอผ่อนผันค่�ลงทะเบียน 
ต้องทำ�อย่�งไร	?

1

26

25

27

28

22

16

8

6

10

12

19

19

20

21

7

9

19

17

แผนก�รศึกษ�

ก�รทดสอบคว�มรู้ภ�ษ�
อังกฤษและก�รเทียบเคียง

ผลก�รสอบ

ก�รเรียนต�มแผนดีอย�่งไร	?

ล�ช่วงสอบต้องทำ�อย่�งไร	?		

ผลก�รสอบและก�รยกเว้น
ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ

ลงทะเบียนต่ำ�กว�่	9	หรือ
เกินกว่�	22	หน่วยกิต

ต้องทำ�อย่�งไร	?

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

29ทุนก�รศึกษ�
และร�ยได้ระหว�่งเรียน

กรณีนักศึกษ�เจ็บป่วย
จะต้องทำ�อย่�งไร?
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สารบัญ(2)

30

32

35

36

แนะนำ�คณ�จ�รย์

แนะนำ�เจ�้หน้�ที่

ระบบก�รให้คำ�ปรึกษ� 
ของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

สำ�นักวิช�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	

สมัครเรียน	รด.	หรือผ่อนผัน 
ก�รเกณฑ์ทห�ร	ทำ�อย�่งไร	?
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เรียนสาธารณสุขอย่างไร 
ให้จบตามเวลา ?
1 เราเรียนระบบ 3 เทอม แต่ละเทอมจะมีเพียง	12	สัปด�ห์	สิ่งที่
					ต้องทำ�ให้ได้คือ	ก�รแบ่งเวล�	เวล�เรียน	เวล�เล่น	เวล�ทำ�กิจกรรม
					ทำ�ทุกอย่�งให้สมดุล

2 ตั้งใจที่จะไม่ขาดเรียน 	อ�ศัยคว�มเพียรและคว�มมุ่งมั่นเป็นที่ตั้ง

3 ยึดหลักการที่จะไม่ลอกการบ้านใคร ทำ�ก�รบ�้นไม่ได้ให้ไปห�
						อ�จ�รย์ผู้สอน

5 พบอาจารย์์ที่ปรึกษาอย่างสม่ํา เสมอ จะทำ�ให้เร�ได้ที่พึ่งทั้ง 
						ก�รเรียนและก�รใช้ชีวิต	

6 เมื่อใดที่เริ่มตามบทเรียนไม่ทัน ต้องหยุดทำ�กิจกรรมและมุ่งที่
					ก�รเรียนก่อน	

7 อย่าลืมออกกํา ลังกายเป็นประจํา  ถ้�ร่�งก�ยไม่แข็งแรงจะเป็น
					ส่วนสำ�คัญม�กที่จะทำ�ให้ไม่สำ�เร็จก�รศึกษ�	

4 ทบทวนและทํา การบ้านด้วยตัวเอง หลังก�รเรียนทุกครั้ง

7
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สาธารณสุขเรียนเกี่ยวกับอะไร 
จบแล้วทํางานอะไร ? 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคเอกชนอาชีพที่
เกี่ยวข้อง

อาชีพที่
เกี่ยวข้อง

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ภาครัฐ

	 ในสำ�นักวิช�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	 ประกอบด้วย	 2	 ส�ข�วิช�	 ได้แก	่สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม	 และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษ�จะได้
เลือกส�ข�ในภ�คก�รศึกษ�ที่	2	ของชั้นปีที่	1	และจะได้แยกส�ข�วิช�ในภ�คก�รศึกษ�
ที่	3	ของชั้นปีที	่1	 เมื่อนักศึกษ�จบก�รศึกษ�	จะได้ทำ�ง�นต�มส�ยง�นต�มส�ข�ที่ได้
ศึกษ�	ดังนี้

	 ศึกษ�เกี่ยวกับก�รจัดก�รและก�รควบคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ต้องก�รใช้ดำ�รงชีวิต	 และสิ่งแวดล้อมที่
มีพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต	 ทั้งนี้	 เพื่อสุขภ�พอน�มัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น	 ๆ 
ที่อ�ศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น

	 ศึกษ�เกี่ยวกับหลักก�รป้องกันและควบคุมสภ�พแวดล้อม	 ให้มี
คว�มปลอดภัยต่อก�รทำ�ง�น	 และก�รควบคุมอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น	 โดย 
นำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในก�รส่งเสริมสุขภ�พ	 และคว�มปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ 
ง�น	 ซึ่งเป็นบทบ�ทหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นระดับ
วิช�ชีพ	

• เจ้�หน�้ที่สิ่งแวดล้อม 
(โรงง�น	โรงพย�บ�ล, 
สถ�นประกอบก�ร)	

• เจ้�หน�้ที่คว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�นระดับวิช�ชีพ

• นักวิช�ก�รสิ่งแวดล้อม
• นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข
• นักวิช�ก�รสุข�ภิบ�ล	

• นักวิช�ก�รแรงง�นด�้นคว�ม
ปลอดภัย	

• นักวิช�ก�รด�้นอ�ชีวอน�มัย
และคว�มปลอดภัย

1

2
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การเรียนตามแผน 
ดีอย่างไร ?

 การเรียนตามแผนการศึกษา	จะทำ�ให้นักศึกษ�จบก�รศึกษ�ต�ม
กำ�หนด	 4	 ปี	 จบต�มเกณฑ	์ การลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา 
จะทำ�ให้นักศึกษ�มีต�ร�งสอน	ต�ร�งสอบตรงกับเพื่อน	ๆ	ส่วนใหญ	่ทำ�
ให้มีต�ร�งเวล�เรียนทำ�กิจกรรมที่ตรงกับเพื่อน	 ๆ	 และกรณีนักศึกษ�ที่
ได้รับทุนก�รศึกษ�	นักศึกษ�ในกลุ่มนี้	จะต้องเรียนต�มแผนก�รศึกษ�	
เพื่อให้ผลก�รเรียนอยู่ใน	เกณฑ์ที่รับทุนได้ต่อไป
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แผนการศึกษา

ส�ข�วิช�อน�มัยสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

ส�ข�วิช�อน�มัยสิ่งแวดล้อม 
และวิช�โทคว�มเป็นผู้ประกอบก�ร 
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
188	หน่วยกิต

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
200	หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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ส�ข�วิช�อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

วิช�เอกอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย	และ
วิช�โทคว�มเป็นผู้ประกอบก�ร	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
186-190	หน่วยกิต

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
198-202	หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษาแบบที่ 2



สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายวิชาต่อเนื่อง

102115 หลักเคมี
102116	ปฏิบัติก�รหลักเคมี

104102	ปฏิบัติก�รหลัก
														ชีววิทย�	1

801201	ก�รป้องกันและ
														ก�รควบคุมโรค

803318	คว�มปลอดภัยใน
														ง�นอุตส�หกรรม

803403	ม�ตรฐ�นและ
														ระบบก�รจัดก�ร	
														ด้�นอ�ชีวอน�มัย	
														และคว�มปลอดภัย

803306	ก�รบริห�รง�น																	
														อ�ชีวอน�มัย	และ
														คว�มปลอดภัย

803312	ระเบียบวิจัยท�ง
														อ�ชีวอน�มัย	และ
														คว�มปลอดภัย

803406	โครงก�ร 
														อ�ชีวอน�มัย	และ
														คว�มปลอดภัย

803101 อาชีวอนามัยและ 
              ความปลอดภัย
              พ้ืนฐาน

803311 ชีวสถิติสําหรับ 
              งานอาชีวอนามัย      
              และ ความปลอดภัย

803402	เทคโนโลยี
														คว�มปลอดภัย

108205	จุลชีววิทย�สำ�หรับ		
														ส�ธ�รณสุข

104109	ปฏิบัติก�รหลัก
														ชีววิทย�	2

104108	หลักชีววิทย�	2

102105	เคมีอินทรีย์

102105 เคมีอินทรีย์
109201	ชีวเคมี 109204	ปฏิบัติก�รชีวเคมี

102106	ปฏิบัติก�รเคมีอินทรีย์

104101 หลักชีววิทยา 1

801102 วิทยาการระบาด

104101 หลักชีววิทยา 1

213101 ภาษาอังกฤษ 
              เพื่อการสื่อสาร 1

213102	ภ�ษ�อังกฤษ 
														เพื่อก�รสื่อส�ร	2

213203	ภ�ษ�อังกฤษ
														เพื่อวัตถุประสงค์
														ท�งวิช�ก�ร

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

co

co

co

co

co

ต้องผ่าน หลักวิชาชีววิทยา 1 ด้วย

 ต้องผ่าน หลักวิชาชีววิทยา 2 ด้วย

12
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803315	ก�รระบ�ยอ�ก�ศ	
														ในง�นอุตส�หกรรม

803301	ก�รเก็บและวิเคร�ะห์
														ตัวอย่�งด้�นสุข-	
														ศ�สตร์อุตส�หกรรม

 803203 หลักการวิศวกรรม 
               สําหรับงานอาชีว
               อนามัยและ
               ความปลอดภัย

803204 หลักสุขศาสตร์
              อุตสาหกรรม

618412	ก�รยศ�สตร์

213204	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อ 
														วัตถุประสงค์เฉพ�ะ

108206	ปฏิบัติก�ร 
															จุลชีววิทย�สำ�หรับ
															ส�ธ�รณสุข	

110207	ก�ยวิภ�คศ�สตร์
														และสรีรวิทย�มนุษย์

110208	ปฏิบัตก�รก�ยวิภ�ค 
														ศ�สตร์	และสรีรวิทย�
														มนุษย์

213205	ภ�ษ�อังกฤษ
														เพื่อก�รทำ�ง�น

หรือ CO	หม�ยถึง	หรือศึกษ�ควบคู่

หรือ

หรือ

หม�ยถึง	วิช�เริ่ม

co

co



สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายวิชาต่อเนื่อง

102115 หลักเคมี

 102105 เคมีอินทรีย์

 104101 หลักชีววิทยา 1

801102 วิทยาการระบาด

802101 หลักวิทยาศาสตร์ 
              อนามัยสิ่งแวดล้อม

102116	ปฏิบัติก�รหลักเคมี

102105	เคมีอินทรีย์

	109201	ชีวเคมี

104108	หลักชีววิทย�	2

109204	ปฏิบัติก�รชีวเคมี

802305	ก�รจัดก�รก�กของเสียอุส�หกรรมและ
														ของเสียอันตร�ย

802402	ก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ

802304	ก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี																					
														ก�รผลิตที่สะอ�ดเพ่ือก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน

802302	พื้นฐ�นก�รออกแบบง�นอน�มัยสิ่งแวดล้อม

802314	ก�รจัดก�รคุณภ�พอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�ร

102214	เคมีปริม�ณวิเคร�ะห์

102106	ปฏิบัติก�รเคมีอินทรีย์

102215	ปฏิบัติก�รเคมี								
															ปริม�ณวิเคร�ะห์

	108205	จุลชีววิทย�สำ�หรับ
															ส�ธ�รณสุข

104109	ปฏิบัติก�รหลัก
														ชีววิทย�	2

	104102	ปฏิบัติก�รหลัก
															ชีววิทย�	1

co

co

co

co

co

co

213101 ภาษาอังกฤษ 
              เพื่อการสื่อสาร 1

213102	ภ�ษ�อังกฤษ 
														เพื่อก�รสื่อส�ร	2

801201	ก�รป้องกันและ
														ก�รควบคุมโรค

213203	ภ�ษ�อังกฤษ
														เพื่อวัตถุประสงค์
														ท�งวิช�ก�ร

14

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ
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802313	ก�รจัดก�รขยะมูลฝอย

	802403	ก�รจัดก�รและควบคุมระบบ-
															บำ�บัดน้ำ�เสีย

802309	มลพิษอ�ก�ศเสียง	และก�รควบคุม

802315	ก�รจัดก�รน้ำ�สะอ�ด

802405	ก�รวิเคร�ะห์น้ำ�และ
														น้ำ�เสีย

802307	หลักพิษวิทย�ในง�น
														อน�มัยส่ิงแวดล้อม

802311	ก�รสุข�ภิบ�ลอ�ห�ร	
														และสุขลักษณะอ�ห�ร

108206	ปฏิบัติก�รจุลชีววิทย�	
														สำ�หรับส�ธ�รณสุข

802303	จุลชีววิทย�มลพิษ
														สิ่งแวดล้อม

802406	ปฏิบัติก�รก�ร- 
														วิเคร�ะห์น้ำ�และน้ำ�เสีย

co

co

co

co

co

802312	ปฏิบัติก�รก�ร
														สุข�ภิบ�ลอ�ห�รและ										
														สุขลักษณะอ�ห�ร

110207	ก�ยวิภ�คศ�สตร์
														และ	สรีรวิทย�ของ
														มนุษย์พื้นฐ�น

110208	ปฏิบัติก�ร
															ก�ยวิภ�คศ�สตร์																		
														และสรีรวิทย�ของ
														มนุษย์พ้ืนฐ�น

802404	ปฏิบัติก�รก�รจัดก�รและ	ควบคุม													
													ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

802310	ปฏิบัติก�รมลพิษ	อ�ก�ศ	เสียง
														และก�รควบคุม

213204	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อ 
														วัตถุประสงค์เฉพ�ะ

213205	ภ�ษ�อังกฤษ
														เพื่อก�รทำ�ง�น

หรือ CO	หม�ยถึง	หรือศึกษ�ควบคู่
หม�ยถึง	วิช�เริ่ม

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ
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ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User-C1, C2)

C1

C2

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
และการเทียบเคียงผลการสอบ
เพื่อขอรับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ

	 นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีทุกคนต้องเข้�รับก�รทดสอบคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถภ�ษ�อังกฤษด้วยข้อสอบ	Oxford	Online	Placement	Test	ซึ่งเป็นก�รสอบ
ด้�นก�รใช้ภ�ษ�	(Language	Use)	และคว�มส�ม�รถด้�นก�รฟัง	(Listening	Skill)

	 ผลก�รสอบจะ เป็นก�รจัดร ะดับต�มกรอบม�ตรฐ�นก�รประ เ มิน 
คว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�จ�กประเทศในกลุ่มสหภ�พยุโรป	 หรือ	 Common	 European	
Framework	of	Reference	for	Languages	(CEFR)	ซึ่งม	ี6	ระดับ	สรุปส�ระสำ�คัญ
ได้ดังนี้

ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น (Basic Language User-A1, A2)

ระดับผู้ใช้ภาษาเอกเทศ (Independent Language User-B1, B2)

A1

B1

A2

B2

คว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�ท่ีอยู่ในขอบเขตของคว�มต้องก�รส่วนตัวและ
ภ�ษ�ท่ีใช้เป็นลักษณะของภ�ษ�ท่ีท่องจำ�ม�จ�กท่ีเรียน

คว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�ที่ส�ม�รถสื่อส�รได้ในสถ�นก�รณ์ปกติทั่วไป 
ในชีวิตประจำ�วันหรือสนทน�ในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย

ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ในก�รสนทน�โต้ตอบได้อย่�งคล่องแคล่ว	 และรวดเร็วทัน
ต่อเหตุก�รณ์และภ�ษ�ที่ใช้จะนำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นที่ซับซ้อนที่สำ�เร็จลุล่วง 
ได้เป็นอย่�งดี
ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ได้อย่�งคล่องแคล่วถูกต้องและเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์

ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ในก�รสนทน�ให้ข้อมูลและภ�ษ�ก�รสนทน�โต้ตอบ 
อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 รวมถึงก�รใช้คว�มรู ้และคว�มเข้�ใจท�งภ�ษ� 
เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รว�งแผนและแก้ไขข้อผิดพล�ดของตนเอง

ส�ม�รถใช้ภ�ษ�พูดคุยในหัวข้อท่ีเก่ียวกับสถ�นก�รณ์ท่ัวไป	ในชีวิตประจำ�วัน 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พโดยใช้ภ�ษ�ที่ง่�ย	ๆ	ในหัวข้อที่เป็นที่รู้จักดี
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ผลการสอบและการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นระดับคะแนนระดับ CEFR
ไม่ได้รับก�รยกเว้น

ไม่ได้รับก�รยกเว้น

213101	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	1

ต่ำ�กว่�	1

1-20

21-30

31-40

41-60

61-80

81-100
และ

101-120

213101	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	1
213102	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	2

213101	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	1
213102	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	2
213203	ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ท�งวิช�ก�ร

213101	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	1
213102	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	2
213203	ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ท�งวิช�ก�ร
213204	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะ

213101	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	1
213102	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	2
213203	ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ท�งวิช�ก�ร
213204		ภ�ษ�อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะ
213305	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รทำ�ง�น

A0

A1

A2

A2

B1

B2

C1

C2

การทดสอบภาษาอังกฤษ (เพื่อสํา เร็จการศึกษา)
	 นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีทุกคนที่จะสำ�เร็จก�รศึกษ�ได	้ ต้องสอบผ�่นเกณฑ์ 
ม�ตรฐ�นคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	ดังนี้

CEFR TOEIC IELTS TOEFL
ITP
3373400A2

(21	คะแนนขึ้นไป)

CBT
93

IBT
30

*หมายเหต นักศึกษามีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษตามระดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้ยกเว้นเรียงลําดับ
รายวิชา ไม่ยกเว้นข้ามลําดับ ทั้งนี้ การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษต้องเป็นไปตามลําดับและรายวิชา English for 
Careers ให้ลงเรียนได้เมื่ออยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หากนักศึกษาไม่ใช้สิทธิ์ขอยกเว้นให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ตามแผนการเรียนตามปกติ
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ความสํา คัญของการ 
เข้าพบอาจารย์์ที่ปรึกษา

ท่�นมีมุมมองและวิธีรับมือกับปัญห�อย�่งมืออ�ชีพ

ท่�นมีประสบก�รณ์ที่สั่งสมจ�กคว�มสำ�เร็จ
และคว�มผิดพล�ดของนักศึกษ�รุ่นก่อน

ควรเข้�พบเพื่อว�งแผนก�รเรียนในแต่ละเทอม

ควรห�โอก�สไปพบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�เพื่อรับคำ�แนะนำ�
ก่อนวันสุดท้�ยของก�รถอนร�ยวิช� 

เมื่อสอบกล�งภ�คแล้ว

1

2

3

4
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ลาช่วงสอบต้องทํา อย่างไร ?

ลงทะเบียนต่ํา กว่า 9 หรือ 
เกินกว่า 22 หน่วยกิต ต้องทํา อย่างไร ?

อย่าลืม!! ติดต�มขอสอบย้อนหลังกับอ�จ�รย์ผู้สอนด้วยนะคะ
ห้าม!!	เข้�ห้องสอบส�ยเกิน	30	น�ที!!!

1.	 เขียนคำ�ร้อง	ท.95/1 

2.	 เตรียมหลักฐ�น	เช่น	ใบรับรองแพทย์	หรือ	ใบเรียกทห�ร	เป็นต้น
3.	 เตรียมเอกส�รให้ครบ	ส่งอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�
4.	 ส่งให้อ�จ�รย์ผู้สอนพิจ�รณ�
5.	 ส่งให้หัวหน้�ส�ข�วิช�ฯ	พิจ�รณ�
6.	 ส่งให้ศูนย์บริก�รก�รศึกษ� 

(ก่อนส่งให้ศูนย์บริก�รฯ	สำ�เน�ให้อ�จ�รย์ผู้สอนแต่ละท่�นด้วย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces

1.	 เขียนคำ�ร้อง	ท.16	คำ�ร้องขอลงทะเบียนเรียน 

2.	 ส่งเอกส�รคำ�ร้องให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�พิจ�รณ�
3.	 ส่งเอกส�รคำ�ร้องให้หัวหน้�ส�ข�ฯ	พิจ�รณ�
4.	 ส่งเอกส�รคำ�ร้องที่ศูนย์บริก�รก�รศึกษ� 

เพื่อยืนยันก�รลงทะเบียน

1.	 เม่ือหลักสูตรกำ�หนดให้ลงต่ำ�กว่�	9	หน่วยกิต
2.	 เม่ือวิช�ท่ีเรียนมีหน่วยกิตรวมต่ำ�กว่�	9	หน่วยกิต
3.	 เม่ือจะจบก�รศึกษ�ในเทอมน้ันแล้ว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces

3 กรณีเท่านั้น ที่จะสามารถลงทะเบียนต่ำากว่าหน่วยกิตที่กำาหนดได้

http://web.sut.ac.th/ces
http://web.sut.ac.th/ces
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ถ้าจะขอผ่อนผัน 
ค่าลงทะเบียนต้องทํา อย่างไร ?

1.	 ลงทะเบียนต�มปกติ
2.	 เขียนคำ�ร้อง	ท.21	คำ�ร้องขอผ่อนผัน 

ก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมฯ 

3.	 ส่งเอกส�รคำ�ร้องให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�
พิจ�รณ�

4.	 ส่งเอกส�รคำ�ร้องที่ศูนย์บริก�รก�รศึกษ�
5.	 ตรวจสอบผลก�รพิจ�รณ�ที่

ท่ีสําคัญ!!	จะต้องยื่นคำ�ร้องในช่วงกำ�หนด
จ่�ยเงินของท�งมห�วิทย�ลัยด้วย

ด�วน์โหลดแบบฟอรมที่	http://web.sut.ac.th/ces

http://reg.sut.ac.th

http://web.sut.ac.th/ces
http://reg.sut.ac.th
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• ประก�ศผลก่อนลงทะเบียนเทอมถัดไป	
• ก�รจัดเข้�ส�ข�	พิจ�รณ�จ�ก	Grade	Point	เท่�น้ัน 

(ดูวิธีคิด	Grade	Point	หน้�	23-24)
• Grade	Point	สูงกว่�มีโอก�สม�กกว่�

เลือกสาขาวิชา
ต้องทําอย่างไร ?

เข้าระบบของศูนย์บริการฯ

เลือกหลักสูตร (สาขาวิชา) ตามที่สนใจ

ควรเก็บรักษา Username และ Password เป็นความลับส่วน
บุคคล !!! หากเกิดข้อผิดพลาด สํานักวิชาฯ จะไม่รับผิดชอบ

อย่าลืมเรียงลําดับให้ครบทุกหลักสูตร 
ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่บันทึกข้อมูล 

1

2

ขั้นตอนที่

เลือกสาขาวิชาในเวลาที่กําหนด

ถ้าพบข้อผิดพลาดในการเลือกสาขาวิชา

อย่�ลืม!!	กดยืนยันทุกครั้ง	เมื่อเปลี่ยนใจเลือกส�ข�อื่น 
ตรวจสอบก�รเลือกส�ข�	อีกครั้งก่อนหมดเวล�

เขียนคำ�ร้อง	ท.9	ด�วน์โหลดแบบฟอร์มที่	 
	 	 	 										ส่งเอกส�รที่สำ�นักวิช�ฯhttp//web.sut.ac.th/ces/



แก้เกรดภายใน 1 สัปดาห์
หลังเปิดเทอมถัดไป

แก้เกรดภายใน 1 สัปดาห์
หลังเปิดเทอมถัดไป

การคํา นวณ Grade Point 
GPA และ GPAX

การเข้าใช้โปรแกรมทดสอบเกรด ความหมายของเกรด
เข้�เว็บไซต์	reg.sut.ac.th 1

2

3

4

Click	เมนู	“เข้าสู่ระบบ”

Click	เมนู	“ผลการศึกษา”

Click	“ใช้โปรแกรมทดสอบเกรด”

แต้ม ความหมายเกรด

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
-

-

-

-

-
-

-

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ดีพอใช้

พอใช้

อ่อน

อ่อนมาก

ตก

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์

นักศึกษาขาดสอบ

การสอนยังไม่สิ้นสุด

การถอนรายวิชา

ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ

ผลการประเมินเป็นที่พอใจ

ยังไม่ได้รับผลการประเมิน

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

M

P

W

U

S

X

รอเกรดในเทอมถัดไป

แก้เกรดภายใน 1 สัปดาห์
หลังเปิดเทอมถัดไป

22

http://reg.sut.ac.th
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การคํานวณผลรวม Grade Point 2 ภาคการศึกษา 
สําหรับใช้เลือกสาขาวิชา
คำ�นวณจ�กผลก�รเรียนของร�ยวิช�ต�มแผนก�รศึกษ�ของชั้นปีที่	1 
ภ�คก�รศึกษ�ที	่1	และ	2	จำ�นวน	14	ร�ยวิช�	โดยมีร�ยวิช�ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับที่

1

5

10

6

8

9

7

11

12

13

14

4

2

3

รหัสวิชา รายวิชา

102115

103109

202108

104108

213101

213102

104109

202109

801101

802101

803101

หลักเคมี (PRINCIPLES OF CHEMISTRY)

แคลคูลัสพื้นฐาน (ESSENTIAL CALCULUS)

การรู้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)

หลักชีววิทยา 2 (PRINCIPLES OF BIOLOGY II)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ENGLISH FOR COMMUNICATION 1)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (ENGLISH FOR COMMUNICATION 2)

ปฏิบัติการหลักเคมี (PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY)

หลักชีววิทยา 1 (PRINCIPLES OF BIOLOGY I)

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I)

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 (PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II)

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
(USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์
(HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE)

หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
(PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
(BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY)

104102

102116

104101

หน่วยกิต

4 (4-0-8)

4 (4-0-8)

2(2-0-4)

4 (4-0-8)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1 (0-3-0)

1 (0-2-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

1 (0-3-0)

4 (4-0-8)

คํา นวณ Grade Point รวม
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Grade Point รวม ของ 2 รายวิชา = (4 x 4) + (1 x 3) = 19ดังนั้น

คํา นวณ Grade Point รวม 
Grade	Point	รวม	คือ	ผลรวมของผลคูณระหว่�งหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนน 
ตัวอักษรที่นักศึกษ�ได้รับในแต่ละร�ยวิช�

ตัวอย�่ง	:

รหัสรายวิชารหัสวิชา

หลักเคมี102115

102116 ปฏิบัติการหลักเคมี

หน่วยกิต

4

1

เกรด

A=4

B=3

รวม

Grade Point

4 x 4 = 16

3 x 1 = 3

19

ทํา เกรดสวย ๆ ดีกว่า
จะได้มีโอกาสเรียน 

ในสาขาที่อยากเรียน ^_^
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การพ้นสถานภาพ

การจํา แนกสถานภาพนักศึกษา

ตัวอย่าง

โดยเริ่มจำ�แนก	เมื่อสิ้นภ�คก�รศึกษ�ที่	3
เป็นต้นไปนับตั้งแต่เริ่มเข้�ศึกษ�

GPAX 1.80 ขี้นไป GPAX 1.50 – 1.79 GPAX ต่ํากว่า 1.50

หมายเหตุ ถ้า   รอพินิจ    ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา =   พ้นสถานภาพ   นักศึกษา

ปกติ รอพินิจ พ้นสถานภาพ 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ปี 1 ปี 2
ภ�คก�รศึกษ�

GPAX

GPAX

สถ�นภ�พ

สถ�นภ�พ

1 12 23 3

0.50

0.50

1.69

1.69

1.25

1.25

1.79

1.79

1.50

1.50

1.79

1.80

รอพินิจ
ครั้งที่ 1

รอพินิจ
ครั้งที่ 1

ยังไม่จํา แนกสถานภาพ

ยังไม่จํา แนกสถานภาพ

รอพินิจ
ครั้งที่ 2

รอพินิจ
ครั้งที่ 2

รอพินิจ
ครั้งที่ 3

รอพินิจ
ครั้งที่ 3

สถานภาพ
ปกติ

รอพินิจคร้ังท่ี 4 
พ้นสถานภาพ
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• ปรึกษ�กับส�ข�วิช�ฯ	ที่จะขอย้�ยเข้�ก่อนนะ	
• 	ต้องย�้ยให้เสร็จภ�ยใน	6	ภ�คก�รศึกษ�	นับตั้งแต่เข้าศึกษา
• ย�้ยส�ข�ส�ม�รถทำ�ได้เพียงครั้งเดียวเท่�นั้น	!!

ถ้าจะขอย้ายสาขาวิชา หรือ 
เปลี่ยนสํานักวิชา ต้องทําอย่างไร ?

เขียนคำาร้อง ท.11

ตรวจสอบเกณฑ์การย้ายเข้า/ออก

1

2

ขั้นตอนที่

หากเป็นไปตามเกณฑ์์

หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์์ 

• ส่งให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�พิจ�รณ�
• ส่งศูนย์บริก�รก�รศึกษ�
• รอฟังผลจ�กศูนย์บริก�รก�รศึกษ�	ก่อนจะลงทะเบียนในเทอมถัดไป

• ยังทำ�เรื่องย้�ยไม่ได้	จนกว่�จะ	เป็นไปต�มเกณฑ์

http://web.sut.ac.th/ces/

http://iph.sut.ac.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 

ได้ที่

http://web.sut.ac.th/ces/
http://iph.sut.ac.th/
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร

	 นอกจ�กกิจกรรมที่มห�วิทย�ลัยจัดแล้ว	ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ท�งสำ�นักวิช�ฯ	จัดให้กับนักศึกษ�	เพื่อให้นักศึกษ�มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์	 5	 ด้�น	 สำ�นักวิช�ฯ	 จึงบรรจุกิจกรรมเหล�่นี้ไว้ให	้ นักศึกษ�ได้
เข้�ร่วม	และเรียนรู้ร่วมกับก�รใช้ชีวิตในมห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม

ศึกษ�ดูง�น 
นอกสถ�นที่

โต้ว�ทีน้องใหม่	 ง�นสัปด�ห์คว�ม
ปลอดภัยแห่งช�ติ

ส�นสัมพันธ์นักศึกษ�
ส�ธ�รณสุขศ�สตร์

กีฬ�ส�ธ�รณสุข
สัมพันธ์

สักก�ระท้�วสุรน�รี	 วันอน�มัยสิ่งแวดล้อม
ไทย

กิจกรรมพัฒน�ทักษะ
ก�รใช้ชีวิต 
ในมห�วิทย�ลัย	

กิจกรรมพัฒน� 
ก�รจัดก�รศึกษ� 
ระดับปริญญ�ตรี

วันมหิดล กิจกรรม	Bye	Nior

“ปริญญาทำาให้คนมีงานทำา
กิจกรรมทำาให้คนทำางานเป็น”
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กรณีนักศึกษาเจ็บป่วย
จะต้องทํา อย่างไร?

   กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรียกรถพย�บ�ล	0	4437	6555

   กรณีเจ็บป่วยทั่วไป
08.30-20.00	น.	ค�่บริก�รขึ้นอยู่กับสิทธิรักษ�พย�บ�ล

หลัง	20.00	น.	นอกเวล�	ชำ�ระเงินเอง
 ยกเว้น	กรณีที่แพทย์ลงคว�มเห็นว่�	เป็นเหตุฉุกเฉิน

กลุ่มที่ 1
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

/สิทธิประกันสังคม

กลุ่มที่ 3
สิทธิประกันชีวิตนักศึกษา 

• ต�มวงเงินประกัน

กลุ่มที่ 2
สิทธิเบิกตรงข้าราชการ 

(บุตรข้าราชการ)
• กรณีอ�ยุไม่เกิน	20	ปี 

แสดงบัตรประจำ�ตัวประช�ชนทุกคร้ัง
ในก�รเข้�รับบริก�ร

• กรณีอ�ยุครบ	20	ปีบริบูรณ์ 
ให้ข้ึนทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พ

กลุ่มที่ 4
สิทธิรัฐวิสาหกิจ 

(บุตรเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ)
• ชำ�ระเงินค่�บริก�รเอง 

นำ�ใบเสร็จเบิกต้นสังกัด

แยกประเภทเจ็บป่วย

• นักศึกษาจะต้องต่อ พ.ร.บ. และต่อทะเบียนรถทุกปี
• พกพาเอกสารสําคัญติดตัวเสมอ: บัตรประชาชน 

บัตรนักศึกษา ใบขับขี่ บัตรแพ้ยา

NOTE
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ทุนการศึกษา
และรายได้ระหว่างเรียน

ทุนเงินยืมฉุกเฉิน 

ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. 

ทุนจากหน่วยงานภายนอก 

นักศึกษาจ้างงาน 

นักศึกษาช่วยงานโครงการ 

ทุน กยศ. ลักษณะที่ 1
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	แก่นักศึกษ� 
ที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์

ค่�เล่�เรียนต�มที่มห�วิทย�ลัยเรียกเก็บ 
ปีละไม่เกิน	70,000	บ�ท	และค่�ครองชีพ 
ปีละ	36,000	บ�ท	(เดือนละ	3,000	บ�ท)

เงินที่มห�วิทย�ลัยให้นักศึกษ�ยืมโดยไม่คิด
ดอกเบ้ีย	เพ่ือบรรเท�ก�รข�ดแคลนเงินค่�ใช้จ่�ย 
กระทันหันเป็นครั้งคร�ว	สำ�หรับนักศึกษ�	ป.ตรี	
ครั้งละไม่เกิน	5,000	บ�ท

เงินที่มห�วิทย�ลัยให้นักศึกษ�ยืมโดยไม่คิด
ดอกเบี้ย	เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ� 
ในแต่ละภ�คก�รศึกษ�	ไม่เกิน	15,000	บ�ท

หน่วยง�นภ�ยนอกมอบทุนก�รศึกษ�ให้
นักศึกษ�	อ�จมีข้อผูกพันหรือไม่มี	ขึ้นอยู่กับ 
หน่วยง�นผู้ให้ทุน	นักศึกษ�ส�ม�รถติดต�ม
ข้อมูลจ�กส�ข�วิช�	หรือง�นทุนก�รศึกษ�

ก�รจ้�งง�นนักศึกษ�ภ�คก�รศึกษ�ละ 
100	ชั่วโมง	ในอัตร�ชั่วโมงละ	40	บ�ท 
ทุกภ�คก�รศึกษ�

หน่วยง�นมีก�รจัดกิจกรรมเฉพ�ะกิจ 
ส�ม�รถจ้�งง�นนักศึกษ�ได้

กองทุนเพื่อการศึกษา

ทุน กยศ. ลักษณะที่ 2
(กู้ได้เฉพาะบางหลักสูตรที่กองทุนฯ กํา หนดให้กู้)

ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กผู้มีจิตศรัทธ� 
จัดตั้งกองทุนก�รศึกษ�ให้กับนักศึกษ�	ป.ตรี 
ที่มีคว�มประพฤติดี

ลดหย่อนหรือยกเว้นค่�หน่วยกิต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	แก่นักศึกษ� 
ที่ศึกษ�ในส�ข�วิช�ที่เป็นคว�มต้องก�รหลัก	
ซึ่งมีคว�มชัดเจนของก�รผลิตกำ�ลังคน 
และมีคว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ประเทศ

ค่�เล�่เรียนต�มที่มห�วิทย�ลัยเรียกเก็บ 
ปีละไม่เกิน	70,000	บ�ท	และอ�จกู้ยืมค่�ครองชีพ 
ปีละ	36,000	บ�ท	(เดือนละ	3,000	บ�ท)

http://scholarship.sut.ac.th

ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี 

งานทุนการศึกษา
0 4422 3114, 3115, 3129

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กยศ.
0 4422 3774, 3776
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สมัครเรียน รด. หรือผ่อนผัน
การเกณฑ์์ทหาร ทําอย่างไร

	 นักศึกษ�ที่ต้องก�รสมัครเป็นนักศึกษ�วิช�ทห�ร	
หรือต้องก�รผ่อนผันก�รเรียกพลเพื่อฝึกวิช�ทห�ร	 หรือ
ขอผ่อนผันก�รคัดเลือกทห�รกองเกินเข้�เป็นทห�รกอง	
ประจำ�ก�ร

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
อ�ค�รกิจก�รนักศึกษ�	1	(ข้�งสน�มฟุตบอล)

สามารถติดต่อที่

044-223123-4 

http://web.sut.ac.th/dsa/discipline/index.php

http://web.sut.ac.th/dsa/discipline/index.php
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แนะนําคณาจารย์์

คณบดีสำานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อ�จ�รย์	ดร.ชล�ลัย	ห�ญเจนลักษณ์
Ph.D.	(Occupational	Health)	
						chalalai@sut.ac.th	
						0	4422	3812

รองคณบดีสำานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อ�จ�รย์นลิน	สิทธิธูรณ์	
วท.ม.	(สุข�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม)
      pinnalin@sut.ac.th	
						0	4422	3928,	0	4422	3813

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่ง
แวดล้อม 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.สิร�ภรณ์	โพธิวิชย�นนท์
Ph.D.	(Biology)

siraporn@sut.ac.th	
0	4422	3936 pongsitb@sut.ac.th	

0	4422	3938

nares@sut.ac.th	
0	4422	3927

หัวหน้าสถานวิจัย 
รองศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.นเรศ	เชื้อสุวรรณ์
Ph.D.	(Environmental 
Sciences)

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 
ดร.พงษ์สิทธิ์	บุญรักษ�	
Sc.D.	(Occupational	and	
Environmental	Hygiene)
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อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ประพัฒน์	เป็นต�มว�	
Ph.D.	(Environmental 
Engineering	&	Management)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
อ�จ�รย์	ดร.สุพัตร�	เจียวก๊ก
Dr.Eng.	(Integrated	Science	&	
Engineering)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
พรพรรณ	วัชรวิทูร
วท.ม.	(สุขศ�สตร์อุตส�หกรรม
และคว�มปลอดภัย)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
อ�จ�รย์สุม�ลี	เบือนสันเทียะ	
วศ.ม.	(วิศวกรรมคว�มปลอดภัย)

prapat@sut.ac.th	
0	4422	4663	และ 
0	4422	3941

supattra.jia@sut.ac.th	
0	4422	3915

pornpun@sut.ac.th	
0	4422	3925

sumalee@sut.ac.th
0	4422	3942

chaunjita@sut.ac.th	
0	4422	3937

winar@sut.ac.th	
0	4422	3857

chalerm@sut.ac.th	
0	4422	3929

mkhanidtha@sut.ac.th
0	4422	3962

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ชื่นจิต	ช�ญชิตปรีช�	
Ph.D.	(Environmental 
Sciences)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
อ�จ�รย์	ดร.วีณ�	รองจะโปะ	
Sc.D.	(Occupational	and	
Environmental	Hygiene)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
อ�จ�รย์	ดร.เฉลิมสิร	ิเทพพิทักษ์		
Ph.D.	(Ergonomics)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ขนิษฐ�	มีว�สน�	
วท.ด.	(ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม)

! อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
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อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
อ�จ�รย์	ดร.พรทิพย	์เย็นใจ
Ph.D.	(Public	Health)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
พิรัชฎ�	มุสิกะพงศ์
วท.ม.	(สุขศ�สตร์อุตส�หกรรม
และคว�มปลอดภัย)

! อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ

pornthip.yj@sut.ac.th	
0	4422	3888

pirutchada@sut.ac.th	
0	4422	3939

kiattisak@sut.ac.th	
0	4422	3926

kritsada@sut.ac.th	
0	4422	3916
0	4422	3952

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
เกียรติศักดิ	์บัตรสูงเนิน	
วท.ม.	(สุขศ�สตร์อุตส�หกรรม
และคว�มปลอดภัย)

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย 
อ�จ�รย ์
ว่�ที่ร้อยตรีกฤษด�	เพ็งอ�รีย์
วศ.ม.	(ก�รบริห�รง�นก่อสร�้ง
และส�ธ�รณูปโภค)

แนะนําคณาจารย์์
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แนะนําเจ้าหน้าที่

หัวหน้าสำานักงานคณบดี 
สำานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
น�งก�ญจน�	พรหมสอน
						kanchana.p@g.sut.ac.th	
						0	4422	3995	
						0	4422	3952

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
น�งกุลภัสสรณ	์	บุณยัษเฐียร

kulpassorn@sut.ac.th
0	4422	3923
0	4422	3952

todporn@sut.ac.th	
0	4422	3819
0	4422	3952

adisorn@sut.ac.th	
0	4422	3805
0	4422	3952

Ketkanok@sut.ac.th	
0	4422	3913
0	4422	3952

ผู้ช่วยสอนและวิจัย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
น�งส�วเกศกนก	แซ่อึง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
น�งส�วทศพร		ปิติกะวงศ	์

ผู้ช่วยสอนและวิจัย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
น�ยอดิศร	พึ่งคำ�	



ระบบการให้คําปรึกษาของอาจารย์์ที่ปรึกษา 
สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์์ 
สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

นักศึกษา

อ�จ�รย์ 
ที่ปรึกษ�/ 
อ�จ�รย์ 
และ 

เจ้�หน้�ท่ี

 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ด้าน 
การเรียน

เรื่อง 
ส่วนตัว

ด้าน 
การเงิน 

และหอพัก

ด้าน
สุขภาพ

กาย

ใจ

กรณี
ฉุกเฉิน

•	สถ�นพัฒน�	
		คณ�จ�รย์แจ้ง
		ร�ยชื่อนักศึกษ�
		ท่ีผลก�รเรียนต่ำ�
•	ศูนย์บริก�รก�ร
		ศึกษ�แจ้งร�ยช่ือ
		นักศึกษ�ที่ยัง 
		ไม่ชำ�ระค่�เทอม
•	คณ�จ�รย์ทร�บ			
		ปัญห�ด้วย
		ตนเองจ�กก�ร
		ติดต�มผลก�ร
		เรียน
•	ขอนัดพบด้วย
		ตนเอง

•	สร้�งช่องท�ง 
		ก�รให้คำ�ปรึกษ�			
		(FB,	Line,	Office		
		Hours,	Mobile 
		etc.)
• นัดพบนักศึกษ�
		และอ�จ�รย์ 
		ท่ีปรึกษ�บันทึก
		ร�ยละเอียด	หลัง
		ก�รพบนักศึกษ�
		ทุกครั้ง
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คลินิกวัยรุ่น	รพ.	มทส.		 			0-4437-6504
ส่วนกิจก�ร	นศ.	 	 			0-4422-3134
ง�นทุน		 	 	 			0-4422-3129
ง�นวินัย		 	 	 			0-4422-3123,	3124
สำ�นักวิช�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์						0-4422-3961,	3820
ส�ข�วิช�อน�มัยสิ่งแวดล้อม				 			0-4422-3923,	3913
ส�ข�วิช�อ�ชีวอน�มัยฯ		 			0-4422-3819,	3916
รปภ.	มทส.		 	 			0-4422-1234 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน	@sut.sos
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โรงพย�บ�ล	
มห�วิทย�ลัย 
/หรือ	อ่ืนๆ

พบจิตแพทย์ 
คลินิกวัยรุ่น 
รพ.	มทส.

อ.	ที่ปรึกษ� 
ดำ�เนินก�ร

•	GPA	<	2.0
•	นัดพบติดต�มทุก 
			ภ�คก�รศึกษ� 
		(กรณีนักศึกษ�		
		เรียนต�มแผน)

•	แนะนำ�แนวท�ง
		ก�รเรียน
•	ประส�นง�นกับ
		อ�จ�รย์ผู้สอน
•	ติดต�มผลก�ร		
		เรียนในภ�คถัดไป

•	แนะนำ�แนวท�ง
		ก�รใช้ชีวิตและ
		วิธีก�รแก้ปัญห�

ติดต�มนักศึกษ�ต�ม
ต�ร�งก�ร 

พบอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�

ติดต�มโดย 
อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�

ร�ยง�น 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

	หัวหน้�ส�ข�

	คณบดี

ผู้ปกครอง

ส่วนกิจฯ

นำ�เข้�คณะกรรมก�ร
ประจำ�หลักสูตร

	นำ�เข้�คณะกรรมก�ร
ประจำ�สำ�นัก	สวสธ.

รวบรวมร�ยง�นโดย
อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ทุก
ภ�คก�รศึกษ�	เพื่อนำ�
เสนอคณบดีสำ�นักวิช�
ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	

ปกติ

รอ 
ติดต�ม
ผล

•	แนะนำ�แนว
		ท�งก�รใช้เงิน
•	ประส�นง�นกับ
		ง�นทุน	มทส.

•	แนะนำ�แนวท�ง
•	ประส�นง�นกับ
		โรงพย�บ�ล
•	ประส�นง�นกับ
		อ�จ�รย์ผู้สอน



Institute of Public Health
สํา นักวิชาสาธารณสุขศาสตร์์

http://iph.sut.ac.th/

iph@sut.ac.th
0-4422-3820

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000


