
ขอมูลสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
ลําดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู ชื่อหลักสูตร วัน เดือน ป ที่ สกอ. รับทราบหลักสูตร วัน เดือน ป ที่คณะอนุกรรมฯ /คณะทํางานฯ 

ใหการเทียบเทาหลักสูตร

สถานะการพิจารณาหลักสูตร รายชื่อบุคลากรในการติดตอประสานงาน

๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 เลขที่ ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท

 เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาธารณสุขศาสตร

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๑ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๑

คณบดีฯ : รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน

 อาจารยผูประสานงาน : 

 ๑) อาจารย ดร. อริยะ บุญงามชัยรัตน

 ๒) อาจารย ดร. เดนศักดิ์ ยกยอน

 โทรศัพท : ๐ ๒๖๔๔ ๔๐๖๙ – ๗๐ ตอ ๑๐๒ 

 โทรสาร : ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๖๑

 E-mail :

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๑ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25500061102509_2141_IP เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๖

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ศูนยรังสิต อาคารปยชาติ ชั้น ๑๐ 

 เลขที่ ๙๙ หมู ๘ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

 จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๑ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๑

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๑

คณบดีฯ : รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร

 โทรศัพท : ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๐ ตอ ๗๔๑๑

 โทรสาร : ๐ ๒๕๑๖ ๒๗๐๘

 E-mail : arroon.k@fph.tu.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25590051102003_2103_IP เมื่อวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

(ใบปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการศึกษา/ใบรับรอง 

จะตองระบุ ศูนยรังสิต)

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๖

๒_๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยลําปาง) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ศูนยลําปาง

 เลขที่ ๒๔๘ หมู ๒ ถนนลําปาง - เชียงใหม ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ๕๒๑๙๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ คณบดีฯ : รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา

 โทรศัพท : ๐๘ ๘๙๔๕ ๓๕๔๒

 โทรสาร : 

 E-mail : pantitcha@gmail.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25590051102003_2103_IP เมื่อวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  

(ใบปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการศึกษา/ใบรับรอง 

จะตองระบุ ศูนยลําปาง)

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๖

๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาเอกคูวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม - 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (วิชาเอกเดี่ยว) 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25480031107353_2107_IP เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (วิชาเอกคู) 

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25510031108943_2109_IP เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔

อยูระหวางการพิจารณาหลักสูตร 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใ

นการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทํางานฯ)

มติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๓ 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเ

ติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอ

ดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทําง

านฯ)

๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง

 จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗)

กอนป พ.ศ. ๒๕๕๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๒

คณบดีฯ : รศ. ดร. ยุวดี รอดจากภัย

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ. ดร. ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

 โทรศัพท : ๐ ๓๘๑ ๐๒๗๔๐, ๐ ๓๘๓๙ ๐๐๔๑ 

 โทรสาร : ๐ ๓๘๓๙ ๓๒๕๓

 E-mail : his.buu@gmail.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๕๙ กอนป พ.ศ. ๒๕๕๙

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี 

 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : อาจารย ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารย ดร. พงษสิทธิ์ บุญรักษา

 โทรศัพท : ๐ ๔๔๒๒ ๓๘๑๙, ๐ ๔๔๒๒ ๓๙๑๖ 

 โทรสาร : ๐ ๔๔๒๒ ๓๙๕๒

 E-mail : iph.occ.h@sut.ac.th, pongsitb@sut.ac.th



๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี 

 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25460171101078_2121_IP เมื่อวันที่ ๑๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

คณบดีฯ : อาจารย ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารย ดร. พงษสิทธิ์ บุญรักษา

 โทรศัพท : ๐ ๔๔๒๒ ๓๘๑๙, ๐ ๔๔๒๒ ๓๙๑๖ 

 โทรสาร : ๐ ๔๔๒๒ ๓๙๕๒

 E-mail : iph.occ.h@sut.ac.th, pongsitb@sut.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25460171101078_2115_IP เมื่อวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๗

๖ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 เลขที่ ๒๒๒ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร คณบดีฯ : ผศ. ดร. วาริท เจาะจิตด

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารย ดร. จันจิรา มหาบุญ

 โทรศัพท : ๐ ๗๕๖๗ ๒๔๗๘ 

 โทรสาร : ๐ ๗๕๖๗ ๒๑๐๖

 E-mail : hjunjira@wu.ac.th

๗ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 เลขที่ ๑๘/๑๘ ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง 

 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๕๕ กอนป พ.ศ. ๒๕๕๕ คณบดีฯ : ผศ.เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล

 อาจารยผูประสานงาน : 

 ๑) อาจารย ดร. ชัญญา เจียมใจ

 ๒) อาจารยอัคราช ภมรพล

 โทรศัพท : ๐ ๒๓๑๒ ๖๓๐๐ ตอ ๑๒๑๑

 โทรสาร : ๐ ๒๓๑๒ ๖๒๓๗

 E-mail : pb.secretaryhcu@gmail.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25520731103529_IP เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

 เลขที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ 

 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 โปรแกรมวิทยาศาสตรความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : รศ.ดร. สาธิต โกวิทวที

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยบุตรี เทพทอง

 โทรศัพท : ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐ ตอ ๓๙๓๑

 โทรสาร : ๐ ๒๔๗๒ ๕๗๑๔

 E-mail : budtree.t@gmail.com

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

 เลขที่ ๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ 

 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร

๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจงวัฒนะ ตําบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : รศ. ดร. อารยา ประเสริฐชัย

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ. ดร. อภิรดี ศรีโอภาส

 โทรศัพท : ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๓๑ – ๓ 

 โทรสาร : ๐ ๒๕๐๓ ๓๕๗๐

 E-mail : apisriopas@yahoo.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๐ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 เลขที่ ๒๒๒ หมู ๒ ตําบลบานพราว 

 อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ผศ. เษาวลักษณ ฤทธิสรไกร

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยอรนุช อิสระ

 โทรศัพท : ๐ ๗๔๖๐ ๙๖๑๓

 โทรสาร : ๐ ๗๔๖๐ ๙๖๑๓

 E-mail :

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 เลขที่ ๒๒๒ หมู ๒ ตําบลบานพราว 

 อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25490221105285_2090_IP เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 

๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

 เลขที่ ๑ หมู ๒๐ ถนนพหลโยธิน กม.๔๘ 

 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

 จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ผศ. ดร. ปณณรภัส ถลกภักดี

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยอมตา อุตระ

 โทรศัพท : ๐ ๒๕๒๙ ๓๘๕๐

 โทรสาร : ๐ ๒ ๙๐๙ ๓๐๒๙

 E-mail : sciencecetech@vru.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิทยาศาสตรความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25551531105366_2078_IP เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม 

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมการจัดการ

 ความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคสมทบ) 

 (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ดร. ภานุวัฒน แตระกุล

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยสมยศ เสาะหายิ่ง

 โทรศัพท : ๐ ๒๘๐๗ ๔๕๐๐ – ๒๗

 โทรสาร : ๐ ๒๘๐๗ ๔๕๒๘

 E-mail :



๑๒ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม 

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ดร. ภานุวัฒน แตระกุล

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยสมยศ เสาะหายิ่ง

 โทรศัพท : ๐ ๒๘๐๗ ๔๕๐๐ – ๒๗

 โทรสาร : ๐ ๒๘๐๗ ๔๕๒๘

 E-mail :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

 เลขที่ ๒๔๔ ถนนมรุพงศ ตําบลหนาเมือง 

 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ผศ. วัชรากร พาหะนิชย

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยชาญชัย สุขคุมี

 โทรศัพท : ๐ ๓๘๕๐ ๐๐๐๐ ตอ ๖๒๕๑

 โทรสาร : ๐ ๓๘๕๐ ๐๐๐๐

 E-mail :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย

 และอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. ๒๕๕๐

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย

 และอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. ๒๕๕๕

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25501591103398_2110_IP เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร 

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โปรแกรมวิทยาศาสตรความปลอดภัย กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

๑๕ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

 ๓๑ หมู ๖ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ผศ. ดร. ยุทธพงศ เพียรโรจน

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ. ดร. นุจรีย แซจิว

 โทรศัพท : ๐ ๗๗๒๗ ๘๘๘๐

 โทรสาร : ๐ ๗๗๒๗ ๘๘๘๐

 E-mail : nutjaree.s@psu.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕_๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ชั้น ๖ อาคารบริหาร

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

๑๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบลเมืองศรีไค 

 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25540181100764_2115_IP เมื่อวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 เลขที่ ๙๙ หมู ๙ ตําบลทาโพธิ์ 

 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ผศ. วิมาลา ชโยดม

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยกานตพิชชา เกียรติกิจโรจน

 โทรศัพท : ๐ ๕๕๙๖ ๗๓๕๗

 โทรสาร : ๐ ๕๕๙๖ ๗๔๔๕

 E-mail :

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25520201101315_2128_IP เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๘ มหาวิทยาลัยพะเยา สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ ๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง 

 จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ศาสตราจารยพิเศษ ดร.นายแพทย วิชัย เทียนถาวร

 อาจารยผูประสานงาน : นางสาวศศิวิมล บุตรสีเขียว

 โทรศัพท : ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ตอ ๓๓๑๓, ๓๓๑๕, ๓๓๑๗

 โทรสาร : ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๘

 E-mail :

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ ๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอเมือง 

 จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร 

คือ25510271104629_2154_IP เมื่อวันที่ ๔ เมษายน 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕



๑๙ วิทยาลัยนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ

 วิทยาลัยนครราชสีมา 

 เลขที่ ๒๙๐ หมู ๒ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : อาจารยพิชชานาถ เงินดี

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยจารุพร ดวงศรี

 โทรศัพท : ๐ ๔๔๔๖ ๖๑๑๑ ตอ ๑๗๕

 โทรสาร : ๐ ๔๔๔๖ ๕๙๗๓

 E-mail :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไมใหการเทียบเทาหลักสูตร ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทํางานระดับวิชาชีพได)

สิ้นสุดการพิจารณา

หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.

ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25511881101658_2101_IP เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๐ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : พ.ต.ท. หญิงรังสิยา วงศอุปปา

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยวิทชย เพชรเลียบ

 โทรศัพท : ๐ ๔๔๒๐ ๓๗๗๘-๘๔

 โทรสาร : ๐ ๔๔๒๐ ๓๗๘๕

 E-mail : mornpsu@gmail.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25521071101839_2157_IP เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๑ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 เลขที่ ๙๙ หมู ๖ ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตําบลโพธิ์ 

 อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 เลขที่ ๒๒๘/๑-๓ ถนนสิรินธร เขตบางพลัด 

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิทยาการความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ผศ. ดร. วิชชา ฉิมพลี

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ

 โทรศัพท : ๐ ๒๔๒๓ ๙๔๑๔ 

 โทรสาร : ๐ ๒๔๒๓ ๙๔๑๙

 E-mail : sinworn@hotmail.comมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 เลขที่ ๒๒๘/๑-๓ ถนนสิรินธร เขตบางพลัด 

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25501651103834_2113_IP เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๒

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 เลขที่ ๑ ถนนอูทองนอก เขตดุสิต 

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : ผศ.ดร.พลัง วงษธนสุภรณ

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยรุจิพรรณ แฝงจันดา

 โทรศัพท : ๐ ๒๑๖๐ ๑๔๓๘ ตอ ๒๔ – ๒๖ 

 โทรสาร : ๐ ๒๑๔๐ ๑๔๔๐ 

 E-mail : fit@ssru.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๔ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะสาธารณสุขศาสตร

 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

 เลขที่ ๒๐๐ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ๕) 

 ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓)

 กลุมวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ไมใหการเทียบเทาหลักสูตร ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทํางานระดับวิชาชีพได)

สิ้นสุดการพิจารณา

๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 ถนนโรจนะ ตําบลประตูชัย 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยเพ็ญนภา พูกันงาม

 โทรศัพท : ๐ ๓๕๒๔ ๕๘๘๘

 โทรสาร : ๐ ๓๕๒๔ ๕๘๘๘

 E-mail : science@aru.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ.เมื่อวันที่ ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖ มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 เลขที่ ๑๔๐ หมู ๔ ถนนติวานนท ตําบลบานกลาง 

 อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๑)

กอนป พ.ศ. ๒๕๕๕ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : ดร.นฤนาท ยืนยง

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยปณิธาน กระสังข

 โทรศัพท : ๐ ๒๙๗๕ ๖๙๔๗, ๐ ๒๙๗๕ ๖๙๙๙

 โทรสาร : ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๘

 E-mail :



๒๖ มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 เลขที่ ๑๔๐ หมู ๔ ถนนติวานนท ตําบลบานกลาง 

 อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : ดร.นฤนาท ยืนยง

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยปณิธาน กระสังข

 โทรศัพท : ๐ ๒๙๗๕ ๖๙๔๗, ๐ ๒๙๗๕ ๖๙๙๙

 โทรสาร : ๐ ๒๙๗๙ ๖๗๒๘

 E-mail :

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25511271101098_2101_IP เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 

๒๕๖๒

อยูระหวางการพิจารณาหลักสูตร 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใ

นการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทํางานฯ)

มติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๓ 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเ

ติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอ

ดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทําง

านฯ)

๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : วาที่รอยตรี ผศ. อภิเดช มงคลปญญา

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยสุเมต บุญสุด

 โทรศัพท : ๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐ ตอ ๒๕๒๑ 

 โทรสาร : ๐ ๔๕๖๘๘ ๒๕๓๑

 E-mail : sumatbunsud@hotmail.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร 

คือ25491721109567_IP เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๒

อยูระหวางการพิจารณาหลักสูตร 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใ

นการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทํางานฯ)

มติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๓ 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเ

ติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอ

ดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทําง

านฯ)

๒๘ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

 เลขที่ ๓๓๓ หมู ๑ ตําบลทาสลุด อําเภอเมือง 

 จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25570241101394_2084_IP เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๙ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 (วิทยาเขตกาญจนบุรี)

คณะสาธารณสุขศาสตร

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๓๔๒

 ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา 

 จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๗๐

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑

 (เฉพาะนิสิตรหัส ๕๒ จํานวน ๕๔ คน)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : อ.จุฬาภรณ มวงดิษฐ

 อาจารยผูประสานงาน : อ.มยุรินทร เหลารุจิสวัสดิ์ 

 โทรศัพท : 0622892966, 035-651000ตอ2114

 โทรสาร : ๐๓๕ ๖๕๑๑๔๔

 E-mail : public.wtu@gmail.comสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 

 ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(ใบปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการศึกษา จะตองระบุ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี และสาขาอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม)

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ๖๓ หมู ๗ ถนนรังสิต – นครนายก

 ตําบลองครักษ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร

 แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๕๘ กอนป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๘

คณบดีฯ : ผศ. ดร. สนธยา สีละมาด

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ. ดร. ทรงพล สีละมาด

 โทรศัพท : ๐ ๒๖๔๙ ๕๐๐๐ ตอ ๒๒๕๒๒

 โทรสาร : ๐ ๓๗๓๙ ๕๑๖๒

 E-mail : peswv.edu@gmail.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสาธารณสุขศาสตร

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตวิทยบริการ

 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 

 ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๑๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

***ปดหลักสูตร*** คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

๓๒ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะสาธารณสุขศาสตร 

 วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา

 เลขที่ ๑ หมู ๖ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ๑๔) 

 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ 

 จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : รศ. ดร. จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยประเสริฐ เหลาบุศณอนันต

 โทรศัพท : ๐ ๓๗๓ ๔๙๙๓๓ ตอ ๑๔๔

 โทรสาร : ๐ ๓๗๓ ๓๓๒๓๕

 E-mail : deanph@stic.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

 จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๓

คณบดีฯ : ผศ.ดร.อรอนงค บุรีเลิศ

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยดวงดาว สุดาทิพย

 โทรศัพท : ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ ตอ ๔๓๖๑

 โทรสาร : ๐ ๔๕๓๕ ๒๑๓๘

 E-mail : duangdao@gmail.com



๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

 จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25581711100577_2105_IP เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๘

คณบดีฯ : ผศ.ดร.อรอนงค บุรีเลิศ

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยดวงดาว สุดาทิพย

 โทรศัพท : ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ ตอ ๔๓๖๑

 โทรสาร : ๐ ๔๕๓๕ ๒๑๓๘

 E-mail : duangdao@gmail.com

๓๔ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ

 เลขที่ ๕๕/๕๖ หมู ๗ ซอยสามมิตร 

 ถนนหนามแดง-บางพลี ตําบลบางพลีใหญ 

 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓ คณบดีฯ : อาจารยธรทิพย ทองมี

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยจงกล สังขอวม

 โทรศัพท ๐ ๒๓๓๗ ๓๓๔๑ – ๓ ตอ ๖๐๙, ๖๑๑

 โทรสาร ๐ ๒๓๓๗ ๔๑๐๓

 E-mail : info@svit.ac.th

๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สํานักวิทยาศาสตรสุขภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง 

 จังหวัดเชียงราย ๓๐๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

คณบดีฯ : อาจารยสุพรรณ วนิชปริญญากุล

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยพัทธนิษย คําธาร

 โทรศัพท ๐ ๕๓๗๗ ๖๕๒๖

 โทรสาร ๐ ๕๓๗๗ ๖๕๒๗

 E-mail :

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 เลขที่ ๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงทาพระ 

 เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓ คณบดีฯ : รศ. ดร.สายพิณ ไชยนันท

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยสุคนธ ขาวกริบ

 โทรศัพท : ๐ ๒๘๗๘ ๕๐๐๐, ๐ ๒๘๗๘ ๕๐๓๗

 โทรสาร : ๐ ๒๘๗๘ ๕๐๑๒

 E-mail : saipin.cha@kmutt.ac.th

๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)

กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร คณบดีฯ : 

 อาจารยผูประสานงาน : 

 โทรศัพท : 

 โทรสาร : 

 E-mail :

๓๘ มหาวิทยาลัยสยาม คณะสาธารณสุขศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสยาม

 เลขที่ ๓๘ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา 

 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณบดีฯ : รศ.ดร.จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ

 อาจารยผูประสานงาน : ผศ. ดร. ปรีชา ลอเสรีวานิช

 โทรศัพท : ๐ ๒๔๕๗ ๐๐๖๘

 โทรสาร : 

 E-mail : ph1@siam.edu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25611811100111_2104_IP เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๙ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร 

 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 ซอยมิตรภาพ ๒๑ ตําบลในเมือง 

 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณูโลก ๖๕๐๐๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

หลักสูตรผานการรับทราบจาก สกอ. วันที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(เฉพาะผูที่จบการศึกษาที่รหัสขึ้นตน ๕๙ เปนตนไป)

คณบดีฯ : ดร.รัตนวดี ทองบัวบาน

 อาจารยผูประสานงาน : อ.ศุภัทธนันท รักพงษ

 โทรศัพท : ๐๖ ๓๘๑๗ ๒๔๓๒

 โทรสาร : ๐๕๕ ๐๐๐๓๙๑

 E-mail : supattananrukpong@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25551831106359_2101_IP เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๗

๔๐ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คณะสาธารณสุขศาสตร 

 วิทยาลัยนอรทเทิรน

 เลขที่ ๘๘๘ หมูที่ ๒ ถนนพหลโยธิน 

 ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง 

 จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณบดีฯ : ดร.พุฒิพงศ มากมาย

 อาจารยผูประสานงาน : อาจารยวีรพงษ สุทาวัน

 โทรศัพท : ๐๙ ๗๙๕๖ ๒๖๕๒

 โทรสาร : ๐๕๕ ๕๑๗๔๘๘

 E-mail : vsuthawan5@gmail.com

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25571341102184_2099_IP เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๗

๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 เลขที่ ๘๕ ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 (หลักสูตรใหม) พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๔ คณบดีฯ: รศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน

 อาจารยผูประสานงาน: อ.ดวงรัตน เสือขํา

 โทรศัพท: ๐๘ ๑๖๑๙ ๒๗๗๔ 

 โทรสาร: ๐๓๔ ๒๖๑๐๖๔๕

 E-mail: E-mail: duangrat@npru.ac.th

๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี

 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 เฉพาะสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อยูระหวางการรอ สกอ. รับทราบหลักสูตร อยูระหวางการพิจารณาหลักสูตร 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใ

นการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทํางานฯ)

มติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๓ 

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเ

ติม 

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอ

ดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได 

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะทําง

านฯ)

คณบดีฯ: ผศ.ดร.ฐิติพงศ เครือหงส

 อาจารยผูประสานงาน: อ.รัชกร ฮงกุล

 โทรศัพท: ๐๘ ๕๑๐๙ ๐๕๖๗

 โทรสาร: ๐๗ ๗๙๑ ๓๓๖๗

 E-mail: thitipong.kru@sru.ac.th



๔๓ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 เลขที่ ๑๓๑/๖ ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล

 เขตดุสิต กรุงทํามหานคร ๑๐๓๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล

 (หลักสูตใหม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

T20182129103145 เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๖ คณบดีฯ: นางสาวอัมพา สุวรรณศรี

 อาจารยผูประสานงาน: อาจารยฝนทิพย พงษสิน

 โทรศัพท: ๐๘ ๗๗๙๐ ๖๖๔๕

 โทรสาร: ๐ 

 E-mail: E-mail: phontip@nmu.ac.th

๔๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวัย

 จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตใหม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

T20162153100700 เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๕ คณบดีฯ: รศ.ดร.สุมันทนา กลางคาร

 อาจารยผูประสานงาน: อาจารย ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย

 โทรศัพท: ๐๘ ๘๕๖๐ ๖๓๑๒

 โทรสาร: ๐ ๔๓๗๕ ๔๓๕๓

 E-mail: kallaya.h@msu.ac.th

๔๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง

 ๔๖ หมู ๓ ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง

 จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตใหม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ 

25601681100767_2116_IP เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๖ คณบดีฯ: ผศ.ดร.วาที่รอยตรีวสันต นาคเสนีย

 อาจารยผูประสานงาน: อาจารยจันทิมา ดรจันทรใต

 โทรศัพท: ๐๘ ๓๖๖๔ ๕๖๑๖

 โทรสาร: 

 E-mail: Juntima.don@gmail.com

หมายเหตุ

สีขาว หมายความวา หลักสูตรไดรับการเทียบเทา สามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได

สีเขียว หมายความวา หลักสูตรไดรับการเทียบเทา สามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได และปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. ที่ระบุไว

สีเหลือง หมายความวา อยูระหวางการพิจารณาหลักสูตร (ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากคณะอนุกรรมการฯ)

สีชมพู หมายความวา ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร สามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได โดยจะตองสงหลักสูตรใหคณะอนุกรรมการฯ ใหการเทียบเทาหลักสูตรตอไป

สีแดง หมายความวา ปดหลักสูตร / ไมใหการเทียบเทาหลักสูตร ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได


