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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ลาลัย หาญเจนลักษณ์์
คณ์บดีสำนักวิช่าสาธารณ์สุขศาสตร์

     ในนามของบุคลากุรุ๊ สำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติร์ุ๊  

มหาวทิย์าลยั์เทคโนโลย่์สุรุ๊นารุ๊ ่ยิินดีตี้อ้นรับันกัศึกึษาใหม่่ทุุกคน 

ท่�นกัุศักึุษาทุกุคนจะกุ้าวเข้ามาในรุ๊ั�วแสดทองแห่งน่�   และขอชื่่�นชื่ม 

ในความติั�งใจของนักุศัึกุษาท่�ผ่่านกุารุ๊คัดเล่อกุและได้เข้ามาศึักุษาในรุ๊ะดับอุดมศัึกุษาในครุ๊ั�งน่� 

ถื่อว่าเป็นโอกุาสอันด่ของนักุศัึกุษาทุกุคน ท่�จะได้เข้ามาศัึกุษาหาความรุ้้๊ทั�งทางด้านวิชื่ากุารุ๊ 

และวิชื่าชื่่พั รุ๊วมถึืงจะได้พััฒนาตินเองเพ่ั�อให้ม่ทักุษะท่�จำาเป็นและสำาคัญท่�จะใช้ื่ในกุารุ๊ทำางาน 

กุารุ๊อย่้์รุ๊ว่มกุบัผ่้อ้่�น เพั่�อท่�นกัุศักึุษาจะสามารุ๊ถืนำาความรุ๊้แ้ละทกัุษะติา่ง ๆ  ท่�มไ่ปใชื่ใ้นกุารุ๊ปรุ๊ะกุอบ

อาชื่่พัเล่�ย์งติน  ครุ๊อบครุ๊ัว  ชื่่วย์เหล่อสังคม  และปรุ๊ะเทศัชื่าติิติ่อไป

 อาจารุ๊ย์์ขอให้นักุศัึกุษาทุกุคนได้ใชื่้เวลาติลอด 4 ปีจากุน่� อย์่างคุ้มค่าในกุารุ๊เรุ๊่ย์นรุ๊้้ 

สิ�งติ่าง ๆ ในรุ๊ั�วมหาวิทย์าลัย์  และจงม่ความเพ่ัย์รุ๊พัย์าย์ามอย์่างเติ็มกุำาลังติ่อเน่�องจนสำาเรุ๊็จ 

กุารุ๊ศัึกุษา รุ๊้้จักุแบ่งเวลาให้เหมาะสมติามหน้าท่�หลักุของทุกุคน โดย์หากุนักุศัึกุษาม่ความมุ่งมั�น 

ในกุารุ๊สั�งสม เสาะแสวงหาพััฒนาติน กุ็จะทำาให้นักุศึักุษาสำาเรุ๊็จสมดังติั�งใจ และในรุ๊ะหว่างท่�ใช้ื่

ชื่่วิติในมหาวิทย์าลัย์แห่งน่� กุ็จงให้ติรุ๊ะหนักุว่านักุศัึกุษาย์ังม่อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษา คณีาจารุ๊ย์์ และ 

พั่� ๆ  สาย์สนับสนุน ของสำานกัุวิชื่าฯ ในกุารุ๊ช่ื่วย์เหลอ่ ให้คำาแนะนำา และให้คำาปรุ๊กึุษาแกุ่เรุ๊าได้เสมอ  

และขอจงใชื่้ค้่ม่อเล่มน่�ให้เกุิดปรุ๊ะโย์ชื่น์ส้งสุด 

 ท้าย์น่�อาจารุ๊ย์์ขออารุ๊าธ์นาคุณีพัรุ๊ะศัรุ๊่รัุ๊ตินติรัุ๊ย์ และสิ�งศัักุดิ�สิทธิ์� จงดลบันดาล

ให้นักุศัึกุษาทุกุคน อย่้์ด่ ม่สุข สุขภาพัแข็งแรุ๊ง ติั�งใจเรุ๊่ย์นรุ๊้้โดย์ขอให้ย์ึดมั�นในกุารุ๊ทำาความด่ 

ม่สติิ และใช้ื่ปัญญาในกุารุ๊ดำาเนินชื่่วิติ และขอจงปรุ๊ะสบความสำาเรุ๊็จในเรุ๊่�องกุารุ๊ศัึกุษา และ 

กุารุ๊ดำาเนินชื่่วิติ ติามท่�ได้ติั�งใจไว้ทุกุปรุ๊ะกุารุ๊

สู่ารัจากคณบดีี
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ปฏิิทิินการศึึกษาปี 2564

สแกนเพื่่�อดีูปฏิิทุิน 
แบบละเอียิดี
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วิิสู่ัยิทััศน์ พัันธกิจ ภารักิจ

วิิสู่ัยิทััศน์ (Vision)

พัันธกิจ (Mission)

สู่มรัรัถนะหลััก (Core Competency)

ค�านิยิมหลััก (Core values) : PHSMART

เป็นสถืาบันชื่ั�นนำาด้านสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์รุ๊ะดับปรุ๊ะเทศั
ในกุารุ๊พััฒนาผ่้้เรุ๊่ย์น และกุารุ๊วิจัย์ท่�มุ่งเน้นกุารุ๊ใชื่้วิทย์าศัาสติรุ๊์
และเทคโนโลย์เพั่�อเป็นท่�พัึ�งของสังคม

ผ่ลิติและพััฒนากุำาลังคนด้านสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์
วิจัย์และพััฒนาความรุ๊้้และผ่ลงานวิชื่ากุารุ๊ด้านอนามัย์สิ�งแวดล้อม
และ อาชื่่วอนามัย์และความปลอดภัย์
ให้บรุ๊ิกุารุ๊วิชื่ากุารุ๊แกุ่ชืุ่มชื่น เพั่�อกุารุ๊พััฒนาท่�ย์ั�งย์่น

ความเชื่่�ย์วชื่าญในกุารุ๊จัดกุารุ๊เรุ๊่ย์นกุารุ๊สอนและวิจัย์ด้านอนามัย์
สิ�งแวดล้อม อาชื่่วอนามัย์และความปลอดภัย์เพั่�อสุขภาวะ
ท่�เน้นกุารุ๊ปฏิิบัติิโดย์ใชื่้วิทย์าศัาสติรุ๊์และเทคโนโลย์่ท่�ทันสมัย์เป็นฐาน

P: Professional ม่ความเป็นม่ออาชื่่พั
H: Health เสรุ๊ิมสรุ๊้างความสุขทั�งกุาย์ใจ
S: Science and Technology Focused มุ่งเน้นกุารุ๊ใชื่้วิทย์าศัาสติรุ๊์
    และเทคโนโลย์่
M: Moral ปฏิิบัติิหน้าท่�ติามจรุ๊รุ๊ย์าบรุ๊รุ๊ณีอันเป็นค่านิย์มหลักุ มทส.
A: Accountability ม่ความรุ๊ับผ่ิดชื่อบติ่อตินเองและสังคม
R: Respect ชื่่�นชื่ม เคารุ๊พัตินเอง และผ่้้อ่�น 
T: Teamwork ย์ั�งย์่นในกุารุ๊ทำางานเป็นท่ม
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สารบััญ

สารุ๊จากุคณีบด่

ปฏิิทินกุารุ๊ศัึกุษา 2564

สาธ์ารุ๊ณีสุขเรุ๊่ย์นเกุ่�ย์วกุับ
อะไรุ๊ ?

วิสัย์ทัศัน์ พัันธ์กุิจ ภารุ๊กุิจ

รุ๊าย์วิชื่าติ่อเน่�อง
สาขาวิชื่าอนามัย์ 
สิ�งแวดล้อม

เรุ๊่ย์นสาธ์ารุ๊ณีสุขอย์่างไรุ๊
ให้จบติามเวลา ?

แผ่นกุารุ๊ศัึกุษา

กุารุ๊เรุ๊่ย์นติามแผ่นด่
อย์่างไรุ๊ ?

รุ๊าย์วิชื่าติ่อเน่�อง
สาขาวิชื่าอาชื่่วอนามัย์ 
และความปลอดภัย์

ถ้ืาจะขอผ่่อนผั่นค่า
ลงทะเบย่์นต้ิองทำาอย่์างไรุ๊ ?

ลาช่ื่วงสอบต้ิองทำาอย่์างไรุ๊ ?

เล่อกุสาขาวิชื่า 
ต้ิองทำาอย่์างไรุ๊ ?

กุารุ๊ทดสอบความรุ๊้้ 
ภาษาอังกุฤษ

กุารุ๊คำานวณี Grade Point 
ใชื่้เล่อกุสาขาวิชื่า

ความสำาคัญของกุารุ๊
เข้าพับอาจารุ๊ย์์์ท่�ปรุ๊ึกุษา
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กุิจกุรุ๊รุ๊มเสรุ๊ิมหลักุส้ติรุ๊

รุ๊ะบบบรุ๊ิกุารุ๊นักุศัึกุษา
ของสำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุข
ศัาสติรุ๊์

แนะนำาคณีาจารุ๊ย์์

กุรุ๊ณี่นักุศัึกุษาเจ็บป่วย์ 
จะติ้องทำาอย์่างไรุ๊ ?

แนะนำาเจ้าหน้าท่�

รุ๊ะบบกุารุ๊ให้คำาปรุ๊ึกุษาของ
อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษา

กุารุ๊พั้นสถืานภาพั

กุารุ๊คำานวณี Grade Point 
GPA และ GPAX 

ถื้าจะขอย์้าย์สาขาวิชื่า 
หรุ๊่อเปล่�ย์นสำานักุวิชื่า
ติ้องทำาอย์่างไรุ๊ ?

สมัครุ๊เรุ๊่ย์น รุ๊ด. หรุ๊่อ 
ผ่่อนผ่ันกุารุ๊เกุณีฑ์์ทหารุ๊ 
ทำาอย์่างไรุ๊ ?

ทุนกุารุ๊ศัึกุษา
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เราเรยีนระบับั 3 เทิอม แติล่ะเทอมจะมเ่พ่ัย์ง 12 สปัดาห ์สิ�งท่�ติอ้งทำาใหไ้ด้
คอ่ กุารุ๊แบง่เวลา เวลาเรุ๊ย่์น เวลาเลน่ เวลาทำากุจิกุรุ๊รุ๊ม ทำาทกุุอย์า่งใหส้มดลุ

ตั้ั�งใจทิี�จะไม่ขาดเรียน อาศััย์ความเพั่ย์รุ๊และความมุ่งมั�นเป็นท่�ติั�ง

ยิึดีหลัักการัทัี�จะไม�ลัอกการับ้านใครั ทำากุารุ๊บ้านไม่ได้ให้ไปหาอาจารุ๊ย์์
ผ่้้สอน

พับอาจารัย์ิทัี�ปรักึษาอยิ�างสู่มำ�าเสู่มอ จะทำาใหเ้รุ๊าได้ท่�พึั�งทั�งกุารุ๊เรุ๊ย่์นและ
กุารุ๊ใชื่้ชื่่วิติ

เม่�อใดทีิ�เริ�มตั้ามบัทิเรยีนไม่ทินั ติอ้งหยุ์ดทำากุจิกุรุ๊รุ๊มและมุง่ท่�กุารุ๊เรุ๊ย่์นกุ่อน 

อยา่ลืม่ออกกำลืงักายเป็นประจำ ถืา้รุ๊า่งกุาย์ไมแ่ขง็แรุ๊งจะเปน็สว่นสำาคัญ
มากุท่�จะทำาให้ไม่สำาเรุ๊็จกุารุ๊ศัึกุษา 

หมั�นทิบัทิวนบัทิเรียน หลังกุารุ๊เรุ๊่ย์นทุกุครุ๊ั�ง

เรยีนสาธารณสุขอย่างไร
ให้จบัตั้ามเวลืา ?

2

3

4

5

6

7

1
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ในสำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์ ปรุ๊ะกุอบด้วย์ 2 สาขาวิชื่า ได้แกุ่

นักุศัึกุษาจะได้เล่อกุสาขาวิชื่าในภาคกุารุ๊ศัึกุษาท่� 2 ของชื่ั�นปีท่� 1 และ 
จะได้แย์กุสาขาวิชื่าในภาคกุารุ๊ศัึกุษาท่� 3 ของชัื่�นปีท่� 1 เม่�อนักุศึักุษา 
จบกุารุ๊ศัึกุษา  จะได้ทำางานติามสาย์งานติามสาขาท่�ได้ศัึกุษา  ดังน่�

สาธารณสุขเรียนเกี�ยวกับัอะไร
จบัแลื้วทิำงานอะไร ?

สาขาวิช่าอนามััยสิ�งแวดล�อมั

สาขาวิช่าอาช่ีวอนามััยและความัปลอดภััย

1

2

 ศัึกุษาเกุ่�ย์วกัุบกุารุ๊จัดกุารุ๊และ
กุารุ๊ควบคุณีภาพัสิ�งแวดล้อม โดย์เฉุพัาะ
อย์่างยิ์�งสิ�งแวดล้อมท่�มนุษย์์ติ้องกุารุ๊ 
ใชื่้ดำารุ๊งชื่่วิติ และสิ�งแวดล้อมท่�ม่พิัษภัย์ 
ติ่อสิ�งม่ชื่่วิติ ทั�งน่� เพั่�อสุขภาพัอนามัย์ของ
มนุษย์์และสิ�งม่ชื่่วิติอ่�น ๆ ท่�อาศััย์อย่้์ใน 
สิ�งแวดล้อมนั�น

ภาคเอกชน
• เจ้าหน้าท่�สิ�งแวดล้อม (โรุ๊งงาน, 
   โรุ๊งพัย์าบาล, สถืานปรุ๊ะกุอบกุารุ๊)
ภาครััฐบาล
• นักุวิชื่ากุารุ๊สิ�งแวดล้อม 
• นักุวิชื่ากุารุ๊สาธ์ารุ๊ณีสุข
• นักุวิชื่ากุารุ๊สุขาภิบาล

ภาคเอกชน
• เจ้าหน้าท่�ความปลอดภัย์ 
   ในกุารุ๊ทำางานรุ๊ะดับวิชื่าชื่่พั
ภาครััฐบาล
• นักุวิชื่ากุารุ๊แรุ๊งงาน 
   ด้านความปลอดภัย์
• นักุวิชื่ากุารุ๊ด้านอาชื่่วอนามัย์ 
   และความปลอดภัย์

 ศัึกุษาเกุ่�ย์วกุับหลักุกุารุ๊ป้องกุัน
และควบคุมสภาพัแวดล้อมให้ม่ความ
ปลอดภัย์ติ่อกุารุ๊ทำางาน และกุารุ๊ควบคุม
อุบัติิเหติุจากุกุารุ๊ทำางาน โดย์นำาความรุ๊้้ 
ไปปรุ๊ะย์ุกุติ์ใชื่้ในกุารุ๊ส่งเสรุ๊ิมสุขภาพั 
และความปลอดภัย์ของผ้้่ปฏิิบัติิงาน 
ซึ่ึ� ง เป็นบทบาทหน้าท่� ของเจ้าหน้าท่� 
ความปลอดภยั์ในกุารุ๊ทำางานรุ๊ะดบัวชิื่าชื่พ่ั

สาขาวิชาอนามัยสิ�งแวดลื้อม

อาชีีพัทัี�เกี�ยิวิข้อง
อาชีีพัทัี�เกี�ยิวิข้อง

สาขาวิชาอาชีวอนามัยแลืะ
ควิามปลัอดีภัยิ

21
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การเรียนตั้ามแผนดีอย่างไร ?

ทำาให้นักุศัึกุษาจบการัศึึกษาต้าม่กำาหนดี 4 ปี
จบติามเกุณีฑ์์ 

ทำาให้นักุศัึกุษาม่ติารุ๊างสอน ติารุ๊างสอบ 
ต้รังกับเพื่่�อน ๆ ส่วนใหญ่่ ทำาให้ม่ติารุ๊างเวลา 

เรุ๊่ย์น และทำากุิจกุรุ๊รุ๊มท่�ติรุ๊งกุับเพั่�อน ๆ 

กุรุ๊ณี่นักศึึกษาทุี�ไดี้รัับทุุนการัศึึกษา
นักุศัึกุษาในกุลุ่มน่�จะติ้องเรุ๊่ย์นติามแผ่นกุารุ๊ศัึกุษา
เพั่�อให้ผ่ลกุารุ๊เรุ๊่ย์นอยิู่ในเกณฑ์์ทุี�รัับทุุนไดี้ต้่อไป

พี่ี� ๆ บัณ์ฑิิต

สำำนัักวิิชาสำาธารณสำุขศาสำตร์ | Institute of Public Health
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แผนการศึึกษา

วิชาเอกอนาม่ัยิสิ�งแวดีล้อม่ 
     จำานวนหน่วย์กุิติรุ๊วมติลอดหลักุส้ติรุ๊
     ไม่น้อย์กุว่า 188 หน่วย์กุิติ

วชิาเอกอาชีวอนามั่ยิและความ่ปลอดีภัยิ 
     จำานวนหน่วย์กิุติรุ๊วมติลอดหลกัุส้ติรุ๊
     ไม่น้อย์กุว่า 186 หน่วย์กุติิ

วิชาเอกสาขาวิชาอนาม่ัยิสิ�งแวดีล้อม่ 
และวิชาโทุความ่เป็นผูู้้ปรัะกอบการั 
     จำานวนหน่วย์กุิติรุ๊วมติลอดหลักุส้ติรุ๊   
     ไม่น้อย์กุว่า 200 หน่วย์กุิติ

วชิาเอกอาชีวอนามั่ยิและความ่ปลอดีภัยิ
และโทุความ่เป็นผูู้้ปรัะกอบการั 
     จำานวนหน่วย์กิุติรุ๊วมติลอดหลกัุส้ติรุ๊   
     ไม่น้อย์กุว่า 198 หน่วย์กุติิ

หลืักสูตั้รวิทิยาศึาสตั้รบััณฑิิตั้ สาขาวิชาอนามัยสิ�งแวดลื้อม 
(หลัักสู่่ต้รัปรัับปรัุง  พั.ศ. 2562)

หลืักสูตั้รวิทิยาศึาสตั้รบััณฑิิตั้ สาขาวิชาอาชีวอนามัยแลืะ
ควิามปลัอดีภัยิ (หลัักสู่่ต้รัปรัับปรัุง  พั.ศ. 2562)

Go to PDF

Go to PDF

แผ่นกุารุ๊ศัึกุษาฉุบับเติ็ม

แผ่นกุารุ๊ศัึกุษาฉุบับเติ็ม
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213203 ภาษาอังกุฤษ
              เพั่�อวัติถืุปรุ๊ะสงค์
              ทางวิชื่ากุารุ๊

หรั่อ

หรั่อ

 108205 จุลชื่่ววิทย์า
              สำาหรุ๊ับสาธ์ารุ๊ณีสุข

รายวิชาตั้่อเน่�อง – สาขาวิชาอนามัยสิ�งแวดลื้อม

 102105
เคม่ีอินทุรัียิ์

 104101
หลักชีววิทุยิา 1

801102
วิทุยิาการัรัะบาดี

802101
หลักวิทุยิาศึาสต้รั์

อนาม่ัยิสิ�งแวดีล้อม่

102116 ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุเคม่

102105 เคม่อินทรุ๊่ย์์

 109201 ชื่่วเคม่

104108 หลักุชื่่ววิทย์า 2

109204 ปฏิิบัติิกุารุ๊ชื่่วเคม่

802305 กุารุ๊จัดกุารุ๊กุากุของเส่ย์อุสาหกุรุ๊รุ๊มและ
              ของเส่ย์อันติรุ๊าย์

802402 กุารุ๊ปรุ๊ะเมนิผ่ลกุรุ๊ะทบสิ�งแวดล้อมและสุขภาพั

802304 กุารุ๊บรุ๊ิหารุ๊จัดกุารุ๊สิ�งแวดล้อมและเทคโนโลย์่                     
              กุารุ๊ผ่ลิติท่�สะอาดเพั่่อกุารุ๊พััฒนาท่่ย์ั�งย์่น

802302 พ่ั�นฐานกุารุ๊ออกุแบบงานอนามยั์สิ�งแวดล้อม

802314 กุารุ๊จัดกุารุ๊คุณีภาพัอากุาศัภาย์ในอาคารุ๊

102214 เคมป่ริุ๊มาณี
              วิเครุ๊าะห์

102106 ปฏิบัิติกิุารุ๊
              เคม่อินทรุ๊ย์่์

102215 ปฏิิบัติิกุารุ๊เคม่        
             ปรุ๊ิมาณีวิเครุ๊าะห์

104109 ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุ
              ชื่่ววิทย์า 2

 104102 ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุ
               ชื่่ววิทย์า 1

co

co

co

co

co

co

213101
ภาษาอังกฤษ 

เพื่่�อการัส่�อสารั 1
213102 ภาษาอังกุฤษ 
             เพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2

801201 กุารุ๊ป้องกุันและ
              กุารุ๊ควบคุมโรุ๊ค

หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

102115
หลักเคม่ี
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802313 กุารุ๊จัดกุารุ๊ขย์ะม้ลฝอย์

 802403 กุารุ๊จัดกุารุ๊และควบคุมรุ๊ะบบบำาบัด
              น้ำาเส่ย์

802309 มลพัิษอากุาศัเส่ย์ง และกุารุ๊ควบคุม

802315 กุารุ๊จัดกุารุ๊น้ำาสะอาด

802405 กุารุ๊วิเครุ๊าะห์น้ำา
             และน้ำาเส่ย์

802307 หลักุพัิษวิทย์าในงาน
              อนามัย์สิ�งแวดล้อม              

802311 กุารุ๊สุขาภิบาลอาหารุ๊และ
             สุขลักุษณีะอาหารุ๊

108206 ปฏิิบัติิกุารุ๊จุลชื่่ววิทย์า 
              สำาหรุ๊ับสาธ์ารุ๊ณีสุข

802303 จุลชื่่ววิทย์ามลพัิษ
              สิ�งแวดล้อม

802406 ปฏิิบัติิกุารุ๊กุารุ๊ 
              วิเครุ๊าะห์น้ำาและ์น้ำาเส่ย์

co

co

co

co

co

802312 ปฏิิบัติิกุารุ๊กุารุ๊สุขาภบิาล
              อาหารุ๊และสุขลักุษณีะ
              อาหารุ๊

110207 กุาย์วิภาคศัาสติรุ๊์ และ
             สรุ๊รุ่๊วทิย์าของมนุษย์์พ่ั�นฐาน              

110208 ปฏิิบตัิกิุารุ๊กุาย์วภิาคศัาสติร์ุ๊
             และสรุ๊รุ่๊วิทย์าของมนุษย์์
             พั่�นฐาน

802404 ปฏิิบัติิกุารุ๊กุารุ๊จัดกุารุ๊
             และ ควบคุมรุ๊ะบบ
             บำาบัดน้ำาส่ย์

802310 ปฏิิบัติิกุารุ๊มลพัิษ 
             อากุาศั เส่ย์ง และ
             กุารุ๊ควบคุม

213204 ภาษาอังกุฤษเพั่�อ 
             วัติถืุปรุ๊ะสงค์เฉุพัาะ

213205 ภาษาอังกุฤษเพั่�อ
             กุารุ๊ทำางาน

หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

co
หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ CO หมาย์ถืึง หรุ๊่อศัึกุษาควบค้่

หมาย์ถืึง วิชื่าเรุ๊ิ�ม
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รัายิวิิชีาต้�อเน่�อง – สู่าขาวิิชีาอาชีีวิอนามัยิแลัะควิามปลัอดีภัยิ

102115
หลักเคม่ี

104102 ปฏิบิตัิกิุารุ๊หลกัุ
              ชื่ว่วิทย์า 1

801201 กุารุ๊ป้องกุันและกุารุ๊ควบคุมโรุ๊ค

803318 ความปลอดภยั์
             ในงานอุติสาหกุรุ๊รุ๊ม

803403 มาติรุ๊ฐานและ
              รุ๊ะบบกุารุ๊จัดกุารุ๊ 
              ด้านอาชื่ว่อนามัย์ 
              และความปลอดภัย์

803306 กุารุ๊บรุ๊หิารุ๊งาน                 
              อาชื่ว่อนามัย์ และ
              ความปลอดภัย์

803312 รุ๊ะเบ่ย์บวจิยั์
              ทางอาชื่ว่อนามัย์ 
              และความปลอดภยั์

803406 โครุ๊งกุารุ๊อาชื่ว่อนามัย์ 
             และความปลอดภัย์

803402 เทคโนโลย์่              
              ความปลอดภัย์

108205 จุลชื่่ววิทย์าสำาหรุ๊ับ  
              สาธ์ารุ๊ณีสุข

104109 ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุ
              ชื่่ววิทย์า 2

104108 หลักุชื่่ววิทย์า 2

102105
เคม่ีอินทุรัียิ์

109201 ชื่่วเคม่ 109204 ปฏิิบัติิกุารุ๊
             ชื่่วเคม่

104101
หลักชีววิทุยิา 1

ตั้้องผ่าน หลักวิช่าช่ีววิทยา 1 ด�วย

102116 ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุเคม่

102105 เคม่อินทรุ๊่ย์์ 102106 ปฏิบัิติกิุารุ๊
              เคม่อินทรุ๊ย์่์

co

co

co

co

co

หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

213203 ภาษาอังกุฤษ
              เพั่�อวัติถืุปรุ๊ะสงค์
              ทางวิชื่ากุารุ๊

213101
ภาษาอังกฤษ 

เพื่่�อการัส่�อสารั 1

213102 ภาษาอังกุฤษ 
             เพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2

104101
หลักชีววิทุยิา 1

801102
วิทุยิาการัรัะบาดี

803101
อาชีวอนาม่ัยิและ 

ความ่ปลอดีภัยิพื่่�นฐาน

803311
ชีวสถิิต้ิสำาหรัับ 

งานอาชีวอนาม่ัยิ
และความ่ปลอดีภัยิ
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หรั่อ CO หมาย์ถืึง หรุ๊่อศัึกุษาควบค้่

หมาย์ถืึง วิชื่าเรุ๊ิ�ม

803315 กุารุ๊รุ๊ะบาย์อากุาศั 
              ในงานอุติสาหกุรุ๊รุ๊ม

803301 กุารุ๊เก็ุบและวิเครุ๊าะห์
              ติัวอย์่างด้านสุขศัาสติร์ุ๊ 
              อุติสาหกุรุ๊รุ๊ม

108206 ปฏิิบัติิกุารุ๊จุลชื่่ววิทย์า 
               สำาหรุ๊ับสาธ์ารุ๊ณีสุข 

110207 กุาย์วิภาคศัาสติรุ๊์
              และสรุ๊่รุ๊วิทย์ามนุษย์์

110208 ปฏิิบัติกุารุ๊กุาย์วิภาคศัาสติรุ๊ ์
             และสรุ๊่รุ๊วิทย์ามนุษย์์

803308 สรุ๊่รุ๊วิทย์าเกุ่�ย์วกุับสิ�งแวดล้อม             
             และกุารุ๊ทำางาน ตั้้องผ่าน หลักวิช่าช่ีววิทยา 2 ด�วย

co

co

co
หรั่อ

หรั่อ

หรั่อ

213204 ภาษาอังกุฤษเพั่�อ 
             วัติถืุปรุ๊ะสงค์เฉุพัาะ

213205 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ทำางาน

 803203
หลักการัวิศึวกรัรัม่ 
สำาหรัับงานอาชีว

อนามั่ยิและความ่ปลอดีภัยิ

803204
หลักสุขศึาสต้รั์
อุต้สาหกรัรัม่
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การัทัดีสู่อบควิามรั่้ภาษาอังกฤษ
แลัะการัเทัียิบเคียิงผลัการัสู่อบ

 นกัุศักึุษารุ๊ะดับปรุ๊ญิญาติรุ๊ทุ่กุคนต้ิองเข้ารุ๊บักุารุ๊ทดสอบความรุ้้๊ความสามารุ๊ถื

ภาษาอังกุฤษด้วย์ข้อสอบ Oxford Online Placement Test ซึ่ึ�งเป็นกุารุ๊สอบด้านกุารุ๊ 

ใชื่้ภาษา (Language Use) และความสามารุ๊ถืด้านกุารุ๊ฟััง (Listening Skill)

 ผ่ลกุารุ๊สอบจะเป็นกุารุ๊จัดรุ๊ะดับติามกุรุ๊อบ

ม่าต้รัฐานการัปรัะเม่ินความ่สาม่ารัถิทุางภาษา

จากปรัะเทุศึในกลุม่่สหภาพื่ยุิโรัป หรัอ่ Common 

European Framework of Reference for 

Languages (CEFR) ซึ่ึ�งม่ 6 รุ๊ะดับ สรุุ๊ปสารุ๊ะสำาคัญ

ได้ดังน่�

รัะดีับผ่้ใชี้ภาษาเบ่�องต้้น (Basic Language User-A1, A2)

รัะดีับผ่้ใชี้ภาษาเอกเทัศ (Independent Language User-B1, B2)

ความสามารุ๊ถืทางภาษาท่�อย่้์ในขอบเขติของความติอ้งกุารุ๊สว่นติวัและภาษา
ท่�ใชื่้เป็นลักุษณีะของภาษาท่�ท่องจำามาจากุท่�เรุ๊่ย์น

ความสามารุ๊ถืทางภาษาท่�สามารุ๊ถืส่�อสารุ๊ไดใ้นสถืานกุารุ๊ณีป์กุติทิั�วไปในชื่ว่ติิ
ปรุ๊ะจำาวันหรุ๊่อสนทนาในหัวข้อท่�ตินเองคุ้นเคย์

สามารุ๊ถืใชื่้ภาษาในกุารุ๊สนทนาให้ข้อม้ลและภาษากุารุ๊สนทนาโติ้ติอบ 
อย์่างม่ปรุ๊ะสิทธ์ิภาพัรุ๊วมถึืงกุารุ๊ใชื่้ความรุ้้๊และความเข้าใจทางภาษา 
เพั่�อเป็นเครุ๊่�องม่อในกุารุ๊วางแผ่นและแกุ้ไขข้อผ่ิดพัลาดของตินเอง

สามารุ๊ถืใชื่ภ้าษาพ้ัดคยุ์ในหวัขอ้ท่�เกุ่�ย์วกุบัสถืานกุารุ๊ณีท์ั�วไป ในชื่ว่ติิปรุ๊ะจำาวนั 
ได้อย์่างม่ปรุ๊ะสิทธ์ิภาพัโดย์ใชื่้ภาษาท่�ง่าย์ ๆ ในหัวข้อท่�เป็นท่�รุ๊้้จักุด่

A1

B1

A2

B2

เพื่่�อขอรัับการัยิกเว้น
รัายิวิชาภาษาอังกฤษ

สำำนัักวิิชาสำาธารณสำุขศาสำตร์ | Institute of Public Health
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สามารุ๊ถืใช้ื่ภาษาในกุารุ๊สนทนาโต้ิติอบได้อย่์างคล่องแคล่ว และรุ๊วดเรุ๊ว็ 
ทันต่ิอเหตุิกุารุ๊ณ์ี และภาษาท่�ใช้ื่จะนำาไปส่้กุารุ๊ทำางานท่�ซึ่ับซ้ึ่อนท่�สำาเร็ุ๊จ 
ลุล่วงได้เป็นอย่์างด่

สามารุ๊ถืใช้ื่ภาษาได้อย่์างคล่องแคล่วถ้ืกุต้ิองและเหมาะสมกัุบสถืานกุารุ๊ณ์ี

C1

C2

ผลัการัทัดีสู่อบแลัะการัยิกเวิ้นรัายิวิิชีาภาษาอังกฤษ

CEFR รัะดีับคะแนน รายวิชาทิี�ได้รับัการยกเว้น

ติ่ำากุว่า 1

1-20

A0

A1

ไม่ได้รุ๊ับกุารุ๊ย์กุเว้น

21-30

41-60

31-40

61-80

81-100

101-120

A2

B1

A2

B2

C1

C2

213101 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 1

213101 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 1
213102 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2
213203 ภาษาอังกุฤษเพั่�อวัติถืุปรุ๊ะสงค์ทางวิชื่ากุารุ๊

213101 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 1
213102 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2

213101 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 1
213102 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2
213203 ภาษาอังกุฤษเพั่�อวัติถืุปรุ๊ะสงค์ทางวิชื่ากุารุ๊
213204 ภาษาอังกุฤษเพั่�อวัติถืุปรุ๊ะสงค์เฉุพัาะ

213101 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 1
213102 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2
213203 ภาษาอังกุฤษเพั่�อวัติถืุปรุ๊ะสงค์ทางวิชื่ากุารุ๊
213204  ภาษาอังกุฤษเพั่�อวัติถืุปรุ๊ะสงค์เฉุพัาะ
213305 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ทำางาน

สำำนัักวิิชาสำาธารณสำุขศาสำตร์ | Institute of Public Health



การัทัดีสู่อบภาษาอังกฤษ (เพั่�อสู่ำเรั็จการัศึกษา)
 นักุศัึกุษารุ๊ะดับปรุ๊ิญญาติรุ๊่ทุกุคนท่�จะสำาเรุ๊็จกุารุ๊ศัึกุษาได้ ติ้อง
สอบผ่่านเกุณีฑ์์มาติรุ๊ฐานความรุ๊้้ภาษาอังกุฤษอย์่างใดอย์่างหนึ�ง ดังน่�

CEFR TOEIC IELTS
TOEFL

ITP

3373400A2
(21 คะแนนขึ�นไป)

CBT

93

IBT

30

OK

หม่ายิเหตุ้ กุารุ๊ขอย์กุเว้นเป็นไปติามความสมัครุ๊ใจของผ่้้เรุ๊่ย์น ซึ่ึ�งจะเล่อกุย์กุเว้นหรุ๊่อ
ไม่ย์กุเว้นกุ็ได้ หากุขอรัุ๊บกุารุ๊ย์กุเว้น รุ๊าย์วิชื่าท่�ย์กุเว้นจะได้รุ๊ับรุ๊ะดับคะแนนติัวอักุษรุ๊ 
S ในทรุ๊านสครุ๊ิป โดย์นับหน่วย์กุิติสอบได้ และผ่้้ท่�ได้รุ๊ับย์กุเว้นรุ๊าย์วิชื่า 213101 ภาษา
อังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 1 และหรุ๊่อ วิชื่า 213102 ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2 ให้คิด 
รุ๊ะดับคะแนนตัิวอักุษรุ๊เป็น A=4 เม่�อนำามาคำานวณี Grade Point ในกุารุ๊เล่อกุสาขาวิชื่า 
โดย์นักุศึักุษาติ้องแสดงความจำานงท่�จะใชื่้สิทธิ์�ล่วงหน้าว่าจะย์กุเว้นกุ่�วิชื่า แติ่ไม่เกุิน 
รุ๊าย์วิชื่าติามสิทธ์ิ� และติ้องให้ย์กุเว้นเรุ๊่ย์งลำาดับติามรุ๊าย์วิชื่า
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OK

ควิามสู่ำคัญของการัเข้าพับ
อาจารัยิ์ทัี�ปรัึกษา

ท่านม่มุมมองและวิธ์่รุ๊ับม่อกุับปัญหาอย์่างม่ออาชื่่พั

ท่านม่ปรุ๊ะสบกุารุ๊ณี์ท่�สั�งสมจากุความสำาเรุ๊็จและความผ่ิดพัลาด

ควรุ๊เข้าพับหรุ๊่อขอคำาปรุ๊ึกุษาเพั่�อวางแผ่นกุารุ๊เรุ๊่ย์นในแติ่ละเทอม

ควรุ๊หาโอกุาสไปพับอาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษาเพั่�อรุ๊ับคำาแนะนำากุ่อน 
วันสุดท้าย์ของกุารุ๊ถือนรุ๊าย์วิชื่า เม่�อสอบกุลางภาคแล้ว

1

2

3

4

Alert

ควรุ๊นัดหมาย์อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษากุ่อนเข้าพับทาง E-mail 
หรุ๊่อชื่่องทางอ่�นท่�อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษาแจ้ง

สำำนัักวิิชาสำาธารณสำุขศาสำตร์ | Institute of Public Health



เข่ย์นคำารุ๊้อง ท.95/1 ดาวน์โหลดแบบฟัอรุ๊์มได้ท่�

เติรุ๊่ย์มหลักุฐาน เชื่่น ใบรุ๊ับรุ๊องแพัทย์์หรุ๊่อ ใบเรุ๊่ย์กุทหารุ๊ เป็นติ้น

เติรุ๊่ย์มเอกุสารุ๊ให้ครุ๊บ แล้วส่งอาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษา

ส่งให้หัวหน้าสาขาวิชื่าฯ พัิจารุ๊ณีา

สำาเนาคำารุ๊้องขอลารุ๊ะหว่างสอบพัรุ๊้อมเอกุสารุ๊แนบเท่ากุับจำานวน
วิชื่าท่�ขอลา แล้วส่งให้อาจารุ๊ย์์ผ่้้สอนแติ่ละท่าน โดย์นักุศัึกุษา 
เกุ็บติัวจรุ๊ิงไว้เป็นหลักุฐาน

เสนอให้อาจารุ๊ย์์ผ่้้สอนพัิจารุ๊ณีา

ลืาช่วงสอบั ตั้้องทิำอย่างไร

Warning

1

2

3

4

5

6

OK

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

อย์่าล่ม!! ติิดติามขอสอบย์้อนหลังกุับอาจารุ๊ย์์ผ่้้สอนด้วย์นะคะ
ห้าม!! เข้าห้องสอบสาย์เกุิน 30 นาท่!!!
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ถ้าจะขอผ�อนผันค�าลังทัะเบียิน
ตั้้องทิำอย่างไร ?

ลงทะเบ่ย์นติามปกุติิ

เข่ย์นคำารุ๊้อง ท.21 ขอผ่่อนผ่ันกุารุ๊ชื่ำารุ๊ะค่าธ์รุ๊รุ๊มเน่ย์มฯ 
ดาวน์โหลดแบบฟัอรุ๊์มท่�

ส่งเอกุสารุ๊คำารุ๊้อง ให้อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษาพัิจารุ๊ณีา

ส่งเอกุสารุ๊คำารุ๊้อง ท่�ศั้นย์์บรุ๊ิกุารุ๊กุารุ๊ศัึกุษา

ติรุ๊วจสอบผ่ลกุารุ๊พัิจารุ๊ณีา ได้ท่�

1

2

3

4

5

www.sut.ac.th/ces/

reg.sut.ac.th

Warning

ทุี�สำาคัญ่!! จะติ้องย์่�นคำารุ๊้อง
ภาย์ใน 11 วัน นับจากุวันเปิดภาคด้วย์

สำำนัักวิิชาสำาธารณสำุขศาสำตร์ | Institute of Public Health
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 ติิดติามปรุ๊ะกุาศักุารุ๊เล่อกุสาขาวิชื่า ในชื่่วงกุ่อนสอบ
ปรุ๊ะจำาภาค ภาคกุารุ๊ศัึกุษาท่� 2 ของ ชื่ั�นปีท่� 1 

เล่ือกสาขาวิชา ต้ั้องทิำอย่างไร ?

เข้ารัะบบของศึูนยิ์บรัิการั

เล่อกหลักสูต้รั (สาขาวิชา) ต้าม่ทุี�สนใจ

ควรุ๊เกุ็บรุ๊ักุษา Username และ Password
เป็นความลับส่วน บุคคล !!! 

หากุเกุิดข้อผ่ิดพัลาด สำานักุวิชื่าฯ จะไม่รุ๊ับผ่ิดชื่อบ

อย์่าล่มเรุ๊่ย์งลำาดับให้ครุ๊บทุกุหลักุส้ติรุ๊
ไม่เชื่่นนั�นรุ๊ะบบจะไม่บันทึกุข้อม้ล

1

2

Alert

เล่อกสาขาวิชาในเวลาทุี�กำาหนดี
อย์่าล่ม!! กุดย์่นย์ันทุกุครุ๊ั�ง เม่�อเปล่�ย์นใจเล่อกุสาขาอ่�น 

ติรุ๊วจสอบกุารุ๊เล่อกุสาขาอ่กุครุ๊ั�งกุ่อนหมดเวลา

ปรัะกาศึผู้ล
ปรุ๊ะกุาศัผ่ลกุ่อนลงทะเบ่ย์นเทอมถืัดไป

กุารุ๊จัดเข้าสาขา พัิจารุ๊ณีาจากุ Grade Point เท่านั�น 

ด้วธ่ิ์คดิ Grade Point หน้า 23-25)
Grade Point ส้งกุว่ามโ่อกุาสมากุกุว่า

reg.sut.ac.th
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การัคำนวิณ Grade Point
สำหรับัใช้เลื่อกสาขาวิชา

ลำาดีับทุี�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รัหัสรัายิวิชา รัหัสรัายิวิชา

102115

102116

104101

104102

103109

104108

104109

213101

213102

202108

หลักุเคม่
(PRINCIPLES OF CHEMISTRY)

ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุเคม่
(PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY)

หลักุชื่่ววิทย์า 1
(PRINCIPLES OF BIOLOGY I)

ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุชื่่ววิทย์า 1
(PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I)

แคลค้ลัสพั่�นฐาน
(ESSENTIAL CALCULUS)

หลักุชื่่ววิทย์า 2
(PRINCIPLES OF BIOLOGY II)

ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุชื่่ววิทย์า 2
(PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II)

ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 1
(ENGLISH FOR COMMUNICATION 1)

ภาษาอังกุฤษเพั่�อกุารุ๊ส่�อสารุ๊ 2
(ENGLISH FOR COMMUNICATION 2)

กุารุ๊รุ๊้้ดิจิทัล
(DIGITAL LITERACY)

หน่วยิกิต้

4 (4-0-8)

1 (0-3-0)

4 (4-0-8)

1 (0-3-0)

4 (4-0-8)

4 (4-0-8)

1 (0-3-0)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

2 (2-0-4)

 คำานวณีจากุผ่ลกุารุ๊เรุ๊่ย์นของรุ๊าย์วิชื่าติามแผ่นกุารุ๊ศัึกุษาของชื่ั�นปีท่� 1 
ภาคกุารุ๊ศึักุษาท่� 1 และ 2 จำานวน 14 รุ๊าย์วิชื่า โดย์ม่รุ๊าย์วิชื่าดังติ่อไปน่�

Next >
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Grade Point รัวม่ ค่อ ผู้ลรัวม่ของผู้ลคูณรัะหว่างหน่วยิกิต้กับแต้้ม่
รัะดีับคะแนนต้ัวอักษรัทุี�นักศึึกษาไดี้รัับในแต้่ละรัายิวิชา

 ต้ัวอยิ่างเช่น

รัหัสวิชา รัายิวิชา

102115 หลักุเคม่

ปฏิิบัติิกุารุ๊หลักุเคม่601205

หน่วยิกิต้

4

1

ไดี้รัับเกรัดี (แต้้ม่)

A = 4

B = 3

Grade Point รัวม่

ดังนั�น  Grade Point รุ๊วม  ของ  2  รุ๊าย์วิชื่า  =  (4 x 4) + (1 x 3)  =  19

ลำาดีับทุี�

11

รัหัสรัายิวิชา รัหัสรัายิวิชา

202109 กุารุ๊ใชื่้โปรุ๊แกุรุ๊มปรุ๊ะย์ุกุติ์เพั่�อกุารุ๊เรุ๊่ย์นรุ๊้้
(USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR 
LEARNING)

หน่วยิกิต้

1 (0-2-1)

12 801101 ความรุ๊อบรุ๊้้ด้านสุขภาพัและพัฤติิกุรุ๊รุ๊ม
ศัาสติรุ๊์
(HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL 
SCIENCE)

3 (3-0-6)

13

14

802101

803101

หลักุวิทย์าศัาสติรุ๊์อนามัย์สิ�งแวดล้อม
(PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH)

อาชื่่วอนามัย์และความปลอดภัย์พั่�นฐาน
(BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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แกุ้เกุรุ๊ดภาย์ใน 1 สัปดาห์
หลังเปิดเทอมถืัดไป

แกุ้เกุรุ๊ดภาย์ใน 1 สัปดาห์
หลังเปิดเทอมถืัดไป

ความ่หม่ายิของเกรัดี

แต้้ม่ ความ่หม่ายิเกรัดี

4
3.5
3

2.5
2

1.5

1
0
-

-

-

-

-

-

-

ด่เย์่�ย์ม
ด่มากุ
ด่
ด่พัอใชื่้
พัอใชื่้

อ่อน

อ่อนมากุ
ติกุ
กุารุ๊วัดผ่ลย์ังไม่สมบ้รุ๊ณี์

นักุศัึกุษาขาดสอบ

กุารุ๊สอนย์งัไม่สิ�นสุด

กุารุ๊ถือนรุ๊าย์วชิื่า

ผ่ลกุารุ๊ปรุ๊ะเมนิไม่เป็นท่�พัอใจ

ผ่ลกุารุ๊ปรุ๊ะเมนิเป็นท่�พัอใจ

ย์งัไม่ได้รุ๊บัผ่ลกุารุ๊ปรุ๊ะเมนิ

A
B+
B
C+
C
D+

D
F
I

M

P

W

U
S

X

รุ๊อเกุรุ๊ดในเทอมถืัดไป

แกุ้เกุรุ๊ดภาย์ใน 1 สัปดาห์
หลังเปิดเทอมถืัดไป

การัคำนวิณ Grade Point
GPA แลัะ GPAX

การัเข้าใช้โปรัแกรัม่ทุดีสอบเกรัดี

เข้าเว็บไซึ่ติ์ reg.sut.ac.th 

Click เมน้ เข้าสู่รัะบบ

Click เมน้ ผู้ลการัศึึกษา

Click ใช้โปรัแกรัม่ทุดีสอบ
เกรัดี

1

2

3

4
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การัจำาแนกสถิานภาพื่นักศึึกษา
 จะเรุ๊ิ�มจำาแนกุเม่�อสิ�นภาคกุารุ๊ศัึกุษาท่� 3 เป็นติ้นไป นับ
ติั�งแติ่เรุ๊ิ�มเข้าศัึกุษา โดย์ม่เกุณีฑ์์ดังน่�

ถื้า   รุ๊อพัินิจ    ติ่อเน่�องกุัน 4 ภาคกุารุ๊ศัึกุษา =   พั้นสถืานภาพั   นักุศัึกุษา

การัพั้นสู่ถานภาพั

ตั้ัวอย่าง

พื่้นสถิานภาพื่ 
ต้่ำากว่า 1.50

ปกต้ิ

1.80 ขึ�นไป
รัอพื่ินิจ

1.50 – 1.79 

ต้ัว
อยิ

่าง
ทุ

ี� 2
ต้ัว

อยิ
่าง

ทุ
ี� 1

ปี 1 ปี 2

ภาคการัศึึกษา

GPAX

GPAX

สถิานภาพื่

สถิานภาพื่

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

รัอพื่ินิจ
ครัั�งทุี� 1

รัอพื่ินิจ
ครัั�งทุี� 1

ยิังไม่่จำาแนกสถิานภาพื่

ยิังไม่่จำาแนกสถิานภาพื่

รัอพื่ินิจ
ครัั�งทุี� 2

รัอพื่ินิจ
ครัั�งทุี� 2

รัอพื่ินิจ
ครัั�งทุี� 3

รัอพื่ินิจ
ครัั�งทุี� 3

สถิานภาพื่ปกต้ิ

รัอพิื่นิจครัั�งทีุ� 4 
พื่้นสถิานภาพื่
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ติรุ๊วจสอบกุำาหนดกุารุ๊ย์้าย์สาขาวิชื่าใน

ถ้้าจะขอย้ายสาขาวิชา หร่อ
เปลืี�ยนสำนักวชิา ต้ั้องทิำอย่างไร ?

เขียินคำารั้อง ทุ.11

ต้รัวจสอบเกณฑ์์การัยิ้ายิเข้า
สังกัดีกลุ่ม่สาขาวิชาสาธารัณสุขศึาสต้รั์

ดาวน์โหลดแบบฟัอรุ๊์มท่�

ติรุ๊วจสอบได้ท่�

1

2

หากเป็นไปต้ามเกณฑ์์

กุรุ๊อกุแบบฟัอรุ๊์ม แนบใบแสดงผ่ลกุารุ๊เรุ๊่ย์น
(Transcript) ส่งให้อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษาพัิจารุ๊ณีา

ส่งศั้นย์์บรุ๊ิกุารุ๊กุารุ๊ศัึกุษา เพั่�อติรุ๊วจสอบคุณีสมบัติิ
เบ่�องติ้น และส่งให้สำานักุวิชื่าพัิจารุ๊ณีา

reg.sut.ac.th

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

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

ปรัะกาศึผู้ล
ติรุ๊วจสอบผ่ลกุารุ๊พัิจารุ๊ณีาท่�
กุ่อนกุารุ๊ลงทะเบ่ย์นของภาคกุารุ๊ศัึกุษาถืัดไป

reg.sut.ac.th
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กิจกรรมเสริมหลืักสูตั้ร

OK

 นอกุจากุกิุจกุรุ๊รุ๊มท่�มหาวิทย์าลัย์จัดแล้ว ย์ังม่กุิจกุรุ๊รุ๊มเสริุ๊ม

หลักุส้ติรุ๊ท่�ทางสำานักุวิชื่าฯ จัดให้กุับนักุศึักุษา และกุิจกุรุ๊รุ๊มท่�นักุศึักุษาจัดโดย์ 

อย่้์ภาย์ใติ้กุารุ๊ด้แลของสำานักุวิชื่าฯ เพั่�อให้นักุศัึกุษาม่คุณีลักุษณีะเป็นบัณีฑ์ิติ 

ท่�พังึปรุ๊ะสงค์ 5 ดา้น สำานกัุวิชื่าฯ จงึบรุ๊รุ๊จุกุจิกุรุ๊รุ๊มเหล่าน่�ไวใ้หน้กัุศึักุษาได้เข้ารุ๊ว่ม 

และเรุ๊่ย์นรุ๊้้รุ๊่วมกุับกุารุ๊ใชื่้ชื่่วิติในมหาวิทย์าลัย์

กุารุ๊อบรุ๊มคุณีธ์รุ๊รุ๊มและ
จรุ๊ิย์ธ์รุ๊รุ๊ม

กุ่ฬาสาธ์ารุ๊ณีสุขสัมพัันธ์์

สานสัมพัันธ์์นักุศัึกุษา
สาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์

กุิจกุรุ๊รุ๊มพััฒนากุารุ๊จัดกุารุ๊
ศัึกุษารุ๊ะดับปรุ๊ิญญาติรุ๊่

โติ้วาท่น้องใหม่

งานสัปดาห์ความปลอดภัย์
แห่งชื่าติิ

วันอนามัย์สิ�งแวดล้อมไทย์

สักุกุารุ๊ะท้าวสุรุ๊นารุ๊่
 กุิจกุรุ๊รุ๊ม Bye Nior

วันมหิดล กุิจกุรุ๊รุ๊มแสดงความย์ินด่กุับพั่�
บัณีฑ์ิติ

ศัึกุษาด้งานนอกุสถืานท่�

กุิจกุรุ๊รุ๊มพััฒนาทักุษะกุารุ๊ใชื่้
ชื่่วิติในมหาวิทย์าลัย์

“ปริิญญาทํําให้้คนมีีงานทํํา
กิิจกิริริมีทํําให้้คนทํํางานเป็น”

1

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9
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กรณีอุบััตั้ิเหตัุ้ฉุุกเฉุิน
เรุ๊่ย์กุรุ๊ถืพัย์าบาล 0 4437 6555

กรัณีเจ็บป่วิยิทัั�วิไป
กุารุ๊รุ๊ักุษาจะเป็นไปติามสิทธ์ิกุารุ๊รุ๊ักุษาพัย์าบาล

กรณีอุบััตั้ิเหตัุ้จราจร
ใชื่้สิทธ์ิ� พั.รุ๊.บ. ในวงเงิน 30,000 บาท แล้วจึงใชื่้สิทธ์ิหลักุ 
หาก พ.ร.บ. ขาด นัักศึึกษาต้้องรับผิิดชอบค่่าใช้จ่่ายเอง และต้้องดำาเนัินัการ
ต้่อ พ.ร.บ. ในัภายหลังต้ามกฎหมาย

กลุ่ม่ทุี� 1
สู่ิทัธิหลัักปรัะกันสูุ่ขภาพั 

/สู่ิทัธิปรัะกันสู่ังคม

กลุ่ม่ทุี� 3
สิทิธิประกันชีวิตั้นักศึึกษา 

• ติามวงเงินปรุ๊ะกุัน

กลุ่ม่ทุี� 2

สิทิธิเบัิกตั้รงข้าราชการ 
(บุต้รัข้ารัาชีการั)

• กุรุ๊ณีอ่ายุ์ไม่เกิุน 20 ปี แสดงบัติรุ๊
ปรุ๊ะจำาติวัปรุ๊ะชื่าชื่นทุกุครุ๊ั�ง 
ในกุารุ๊เข้ารุ๊บับริุ๊กุารุ๊

• กุรุ๊ณีอ่ายุ์ครุ๊บ 20 ปีบริุ๊บ้รุ๊ณ์ี 
ให้ขึ�นทะเบย่์นใช้ื่สิทธ์หิลกัุปรุ๊ะกัุน
สุขภาพั

กลุ่ม่ทุี� 4

สิทิธิรัฐวิสาหกิจ 
(บุต้รัเจ้าหน้าทีั�รััฐวิิสู่าหกิจ)

• ชื่ำารุ๊ะเงินค่าบรุ๊ิกุารุ๊เอง 
นำาใบเสรุ๊็จเบิกุติ้นสังกุัด

แยิกปรัะเภทัเจ็บป่วิยิ

กรัณีเจ็บป่วิยิ จะต้้องทัำอยิ�างไรั ?

Alert

• นักุศัึกุษาจะติ้องติ่อ พั.รุ๊.บ. และติ่อทะเบ่ย์นรุ๊ถืทุกุปี
• พักุพัาเอกุสารุ๊สำาคัญติิดติัวเสมอ: บัติรุ๊ปรุ๊ะชื่าชื่น 

บัติรุ๊นักุศัึกุษา ใบขับข่� บัติรุ๊แพั้ย์า

หน่วย์ PCU บรุ๊ิเวณีหน้าหอ 16

ศั้นย์์สุขภาพัจิติ รุ๊พั. มทส.
คลินิกุสุขภาพัจิติ

สู่ถานบรัิการัสูุ่ขภาพัอ่�น ๆ

พั.รุ๊.บ. ย่์อมาจากุ
พัรุ๊ะรุ๊าชื่บญัญตัิคุ้ิมครุ๊อง 

ผ้้่ปรุ๊ะสบภยั์จากุรุ๊ถื
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ทัุน กยิศ. ลัักษณะทัี� 1

ทัุน กยิศ. ลัักษณะทัี� 2

ทัุน กยิศ. ลัักษณะทัี� 3

ทัุน กยิศ. ลัักษณะทัี� 4

กองทัุนเงินให้ก่้ยิ่มเพั่�อการัศึกษา (กยิศ.) 

กุองทุนเงินให้กุ้้ย์่มเพ่ั�อกุารุ๊ศึักุษา แกุ่นักุศัึกุษา 
ท่�ขาดแคลนทุนทรุ๊ัพัย์์

*ค่าเล่าเรุ๊่ย์นติามท่�มหาวิทย์าลัย์เรุ๊่ย์กุเก็ุบ 
ไม่เกุิน 70,000 บาท/ปี และค่าครุ๊องชื่่พั 36,000 
บาท/ปี (3,000 บาท/เด่อน)

ผ่้้กุ้้ติ้องม่คุณีสมบัติิ หลักุเกุณีฑ์์ และศึักุษาในหลักุส้ติรุ๊ ติามท่� 
กุองทุนฯกุำาหนดแติ่ละปีกุารุ๊ศัึกุษา

กุ้ย่้์มเงนิเปน็คา่เลา่เรุ๊ย่์น และคา่ธ์รุ๊รุ๊มเน่ย์มกุารุ๊ศักึุษาท่�มหาวทิย์าลยั์
เรุ๊่ย์กุเก็ุบ โดย์วงเงินให้กุ้้ย่์มไม่เกุินกุว่าค่าเล่าเรุ๊่ย์นท่�มหาวิทย์าลัย์
กุำาหนด และไม่เกุนิกุว่าขอบเขติของแต่ิละรุ๊าย์กุารุ๊ท่�กุองทุนกุำาหนดไว้

กุ้้ย่์มเงินเป็นค่าครุ๊องชื่่พั สำาหรุ๊ับผ่้้ท่�ม่รุ๊าย์ได้ครุ๊อบครัุ๊ว (กุ่อนหักุ 
ค่าใชื่้จ่าย์) ไม่เกุิน 360,000 บาท/ติ่อปี 

ม่อัติรุ๊าดอกุเบ่�ย์ 1% ติ่อปี หรุ๊่อติามท่�กุองทุนกุำาหนด

1

2

3

4

นักุเรุ๊่ย์นหรุ๊่อนักุศัึกุษาท่�ศัึกุษาในสาขาวิชื่า
ขาดแคลน หรุ๊่อท่�กุองทุนมุ่งส่งเสริุ๊มเป็นพัิเศัษ 
ให้เงินกุ้้ย่์มเงินเป็นค่าเล่าเรุ๊่ย์น ค่าใช้ื่จ่าย์ท่�เกุ่�ย์ว
เน่�องกุับกุารุ๊ศัึกุษา รุ๊ะดับ ปวชื่. ปวท./ปวส. และ
อนุปรุ๊ิญญา/ปรุ๊ิญญาติรุ๊่ 

ก้�ได�เฉพี่าะบางหลักส้ตรที�กองทุนฯ กำหนดให�ก้�

กุองทุนเงินให้กุ้้ย์่มเพ่ั�อกุารุ๊ศึักุษา แกุ่นักุศัึกุษา 
ท่�ศัึกุษาในสาขาวิชื่าท่�เป็นความต้ิองกุารุ๊หลักุ 
ซึ่ึ�งม่ความชื่ัดเจนของกุารุ๊ผ่ลิติกุำาลังคน และ 
ม่ความจำาเป็นติ่อกุารุ๊พััฒนาปรุ๊ะเทศั

*ค่าเล่าเรุ๊่ย์นติามท่�มหาวิทย์าลัย์เรุ๊่ย์กุเก็ุบ 
ไม่เกุิน 70,000 บาท/ปี และค่าครุ๊องชื่่พั 36,000 
บาท/ปี (3,000 บาท/เด่อน)

นักุเรุ๊่ย์นหรุ๊่อนักุศัึกุษาท่�เรุ๊่ย์นด่ เพ่ั�อสรุ๊้างความ
เป็นเลิศั ให้กุ้้ย่์มเงินเป็นค่าเล่าเรุ๊่ย์น ค่าใชื่้จ่าย์ 
ท่�เกุ่�ย์วเน่�องกุับกุารุ๊ศัึกุษา รุ๊ะดับปรุ๊ะกุาศัน่ย์บัติรุ๊ 
บัณีทิติและปริุ๊ญญาโท เพ่ั�อสรุ๊้างความเป็นเลิศั 
ด้านกุารุ๊วิจัย์และ สรุ๊้างนวัติกุรุ๊รุ๊มเพั่�อพััฒนา
ปรุ๊ะเทศัไทย์ ผ่้้กุ้้ติ้องสำาเรุ๊็จกุารุ๊ศัึกุษารุ๊ะดับ
ปรุ๊ิญญาติรุ๊่ม่เกุรุ๊ดเฉุล่�ย์ไม่ติำ�ากุว่า 3.00 โดย์
กุำาหนดชื่ำารุ๊ะเงินค่นภาย์ใน 10 ปี รุ๊ะย์ะเวลา 
ปลอดหน่� 1 ปี ภาย์หลังสำาเรุ๊็จกุารุ๊ศัึกุษา 

อัติรุ๊ากุ้้ย์่มของนักุศัึกุษาสำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์

ทิุนการศึึกษาแลืะรายได้ระหว่างเรียน

https://www.studentloan.or.th
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OK

ศึกษารัายิลัะเอียิดีเพัิ�มเต้ิมทัี�

งานทุุนการัศึึกษา 
0 4422 3114, 3115, 3129

กยิศึ.
0 4422 3774, 3776

ทัุนเงินยิ่มเพั่�อการัศึกษา มทัสู่. 

เงินทุนท่�มหาวิทย์าลัย์ให้ นศั. ย่์มโดย์ไม่คิด
ดอกุเบ่�ย์ เพั่�อเป็นค่าใชื่้จ่าย์ในกุารุ๊ศัึกุษาเป็น 
ค่าหน่วย์กุิติ และค่าหอพัักุนักุศัึกุษา ในแติ่ละ
ภาคกุารุ๊ศัึกุษา ไม่เกุิน 15,000 บาท และเป็น 
ค่าบำารุุ๊งกุารุ๊ศัึกุษา ค่าบำารุุ๊งกิุจกุรุ๊รุ๊มไม่เกุิน 
10,400 บาท ใชื่้ค่นเม่�อสำาเรุ๊็จกุารุ๊ศัึกุษา

ทัุนจากหน�วิยิงานภายินอก 

นักศึึกษาจ้างงาน 

นักศึกษาชี�วิยิงานโครังการั 

หน่วย์งานภาย์นอกุมอบทุนกุารุ๊ศึักุษาให้ นศั. 
เป็นค่าเล่าเรุ๊่ย์น ค่าครุ๊องชื่่พั ม่แบบให้ครุ๊ั�งด่ย์ว
และแบบต่ิอเน่�องจนสำาเรุ๊็จกุารุ๊ศัึกุษา อาจม ่
ข้อผ่้กุพัันหรุ๊่อไม่ม่ขึ�นกุับหน่วย์งานผ่้้ ให้ทุน 
ติิดติามปรุ๊ะกุาศัรุ๊ับสมัครุ๊ได้จากุสาขาวิชื่า หรุ๊่อ
งานทุนกุารุ๊ศัึกุษา

กุารุ๊จ้างงานนักุศึักุษา ปฏิิบัติิงานหน่วย์งาน 
ติ่าง ๆ ในมหาวิทย์าลัย์ ในอัติรุ๊าชื่ั�วโมงละ 40 
บาท โดย์ปฏิิบัติิงานไม่เกิุน 10 ชื่ม./สัปดาห์ 
รุ๊วมภาคกุารุ๊ศัึกุษาละไม่เกุิน 4000 บาท

หน่วย์งานม่กุารุ๊จัดกุิจกุรุ๊รุ๊มเฉุพัาะกุิจ สามารุ๊ถื
จ้างงานนักุศัึกุษาได้

ทิุนเงินย่มฉุุกเฉุิน 

เงินทุนท่�มหาวิทย์าลัย์ให้ นศั. ย่์มเพั่�อบรุ๊รุ๊เทา
กุารุ๊ขาดแคลนเงินค่าใชื่้จ่าย์กุรุ๊ะทันหันเป็น 
ครุ๊ั�งครุ๊าว สำาหรุ๊ับนักุศัึกุษารุ๊ะดับ ป.ติรุ๊่ ครุ๊ั�งละ 
ไม่เกิุน 5,000 บาท รุ๊ะดับบัณีฑ์ิติศัึกุษาครุ๊ั�งละ 
ไม่เกิุน 10,000 บาท โดย์ไม่คิดดอกุเบ่�ย์ ใช้ื่ค่น
กุ่อนสอบปลาย์ภาค

กองทัุนเพั่�อการัศึกษา

ทุน นศั. ป.ติรุ๊่ ท่�ม่ความปรุ๊ะพัฤติิด่ ขาดแคลน 
ทุนทรุ๊ัพัย์์ จำานวนเงินทุน 3,000 – 36,000 
บาท/ปีกุารุ๊ศัึกุษา และเงินค่าครุ๊องชื่่พั 3,000 
บาท/ภาคกุารุ๊ศัึกุษา

ทุนย์กุเว้นค่าหน่วย์กุิติติามเกุณีฑ์์ขึ�นอย้์่กุับ 
ผ่ลกุารุ๊ศัึกุษา

ทิุนเรียนดีระดับัปริญญาตั้รี 

http://scholarship.sut.ac.th

ทุนกุารุ๊ศักึุษา มหาวทิย์าลยั์เทคโนโลย่์สุรุ๊นารุ๊่
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     นักุศัึกุษาท่�ติ้องกุารุ๊สมัครุ๊เป็นนักุศัึกุษาวิชื่าทหารุ๊ หรุ่๊อ
ติ้องกุารุ๊ผ่่อนผ่ันกุารุ๊เรุ๊่ย์กุพัลเพั่�อฝึกุวิชื่าทหารุ๊ หรุ๊่อขอผ่่อนผ่ัน 
กุารุ๊คัดเล่อกุทหารุ๊กุองเกุินเข้าเป็นทหารุ๊กุองปรุ๊ะจำากุารุ๊ 

สามารุ๊ถืติิดติ่อท่�
งานวินัยินักศึึกษาและการัทุหารั

อาคารักิจการันักศึึกษา 1 (ข้างสนาม่ฟุุต้บอล)

สู่มัครัเรัียิน รัดี. หรั่อผ�อนผัน
การัเกณฑ์์ทัหารั ทัำอยิ�างไรั ?

Contact

044-223123-4  

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

OK
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 สำานักุวิชื่าฯ ม่รุ๊ะบบบริุ๊กุารุ๊นักุศึักุษา เพ่ั�อให้นักุศึักุษาย่์�น
เอกุสารุ๊ได้ด้วย์ตินเอง ในกุารุ๊ย่์�นเอกุสารุ๊และกุารุ๊ขอให้ออกุหนังส่อ 
ผ่่านรุ๊ะบบบรุ๊ิกุารุ๊นักุศัึกุษา ติลอด 24 ชื่ั�วโมง โดย์สามารุ๊ถืติิดติาม 
ผ่ลกุารุ๊ดำาเนนิกุารุ๊ของเอกุสารุ๊ท่�ย์่�นหรุ๊อ่ขอไดท้าง E-mail ของนกัุศักึุษา 
ได้แกุ่ 

ลืงทิะเบัียนก่อนเข้าใช้ระบับั
บัริการนักศึึกษา

ระบับับัริการนักศึึกษา
ของสู่ำนักวิิชีาสู่าธารัณสูุ่ขศาสู่ต้รั์ 

ลงทะเบย่์นท่�

เลอ่กุเมน้ ลงทะเบย่์น (นักุศึักุษา) 
หรุ๊อ่ Scan QR Code 

กุารุ๊ย์่�นเอกุสารุ๊ให้อาจารุ๊ย์์หรุ๊่อ 
ผ่้้บรุ๊ิหารุ๊ของสำานักุวิชื่าลงนาม

กุารุ๊ขอให้สำานักุวิชื่า
ออกุหนังส่อถืึงหน่วย์งานติ่าง ๆ

ในรุ๊าย์วิชื่าโครุ๊งงาน

1 2

1

2

www.iph.sut.ac.th/iph-mis 
รัายิละเอียิดีการัใช้งานรัะบบ

ศักึุษาเพิั�มเติมิได้ท่�

เลอ่กุ

ขั�นต้อนการัใช้งาน
รัะบบบรัิการั
นักศึึกษา

www.iph.sut.ac.th/iph-mis
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แนะนำคณาจารัยิ์

คณีบด่สำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์ 
ผ่้้ชื่่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ ดรุ๊.ชื่ลาลัย์ หาญเจนลักุษณี์
Ph.D. (Occupational Health) 
      chalalai@sut.ac.th 
      0 4422 3812

รุ๊องคณีบด่สำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์ 
อาจารุ๊ย์์นลิน สิทธ์ิธ์้รุ๊ณี์ 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ�งแวดล้อม)
      pinnalin@sut.ac.th 
      0 4422 3928, 0 4422 3813

หัวหน้าสาขาวิชื่าอนามัย์สิ�ง
แวดล้อม 
ผ่้้ชื่่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ 
ดรุ๊.สิรุ๊าภรุ๊ณี์ โพัธ์ิวิชื่ย์านนท์
Ph.D. (Biology)

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

0 4422 3938

nares@sut.ac.th 
0 4422 3927

หัวหน้าสถืานวิจัย์ 
รุ๊องศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ 
ดรุ๊.นเรุ๊ศั เชื่่�อสุวรุ๊รุ๊ณี์
Ph.D. (Environmental 
Sciences)

หัวหน้าสาขาวิชื่าอาชื่่ว
อนามัย์และความปลอดภัย์ 
ผ่้้ชื่่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์  
ดรุ๊.พังษ์สิทธ์ิ� บุญรุ๊ักุษา 
Sc.D. (Occupational and 
Environmental Hygiene)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่า
อนามยั์สิ�งแวดล้อม 
ผ้้่ช่ื่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ 
ดรุ๊.ปรุ๊ะพััฒน์ เป็นติามวา 
Ph.D. (Environmental 
Engineering & Management)

prapat@sut.ac.th 
0 4422 4663 และ 
0 4422 3941
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อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่า
อนามยั์สิ�งแวดล้อม 
อาจารุ๊ย์์ ดรุ๊.สุพััติรุ๊า เจย่์วกุ�กุ
Dr.Eng. (Integrated Sci-
ence & Engineering)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวิชื่า
อนามยั์สิ�งแวดล้อม 
อาจารุ๊ย์์ว่รุ๊พังษ์ ทนัจงัหรุ๊ด่
M.Sc. (Environmental 
Pollution and Safety)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่าอาชื่ว่
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
อาจารุ๊ย์์ ดรุ๊.เฉุลิมสริิุ๊เทพั
พัทิกัุษ์ 
Ph.D. (Ergonomics)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่าอาชื่ว่
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
ผ้้่ช่ื่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ 
ดรุ๊.พัรุ๊พัรุ๊รุ๊ณี วัชื่รุ๊วท้ิรุ๊
Ph.D (Occupational Medi-
cine and Industrial Hygiene)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่าอาชื่ว่
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
อาจารุ๊ย์์สุมาล ่เบอ่นสันเท่ย์ะ 
วศั.ม. (วศิัวกุรุ๊รุ๊มความ
ปลอดภยั์)

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

Weerapong.t@g.sut.ac.th
0 4422 3952

chalerm@sut.ac.th
0 4422 3929

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

yada@sut.ac.th
 0 4422 3912

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่า
อนามยั์สิ�งแวดล้อม 
ผ้้่ช่ื่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ 
ดรุ๊.ชื่่�นจิติ ชื่าญชื่ติิปรุ๊ช่ื่า 
Ph.D. (Environmental 
Sciences)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่า
อนามยั์สิ�งแวดล้อม 
อาจารุ๊ย์์ ดรุ๊.ว่ณีา รุ๊องจะโปะ 
Sc.D. (Occupational and 
Environmental Hygiene)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่า
อนามยั์สิ�งแวดล้อม 
อาจารุ๊ย์์ ดรุ๊.ญาดา ปินะถืา 
ปรุ๊.ด. (เทคโนโลย์สิ่�งแวดล้อม)
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mkhanidtha@sut.ac.th
0 4422 3962

mkhanidtha@sut.ac.th
0 4422 3962

kritsada@sut.ac.th
0 4422 3916

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

pirutchada@sut.ac.th
0 4422 3939

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่าอาชื่ว่
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
ผ้้่ช่ื่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ 
ดรุ๊.ขนษิฐา มว่าสนา 
วท.ด. (กุารุ๊จัดกุารุ๊สิ�งแวดล้อม)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่าอาชื่ว่
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
ผ้้่ช่ื่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์ 
ดรุ๊.เกุ่ย์รุ๊ติิศัักุดิ� บัติรุ๊ส้งเนนิ
Ph.D. in Life Science 
(Occupational Health and 
Safety of Nanotechnology)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวชิื่าอาชื่ว่
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
อาจารุ๊ย์์ ว่าท่� รุ้๊อย์ติรุ๊ ่
กุฤษดา เพัง็อารุ่๊ย์์
วศั.ม. (กุารุ๊บรุ๊หิารุ๊งานกุ่อสรุ้๊าง 
และสาธ์ารุ๊ณ้ีปโภค)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวิชื่าอาชื่ว่ 
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
ผ้้่ช่ื่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์
ดรุ๊.พัรุ๊ทพิัย์์  เย็์นใจ 
Ph.D. (Public Health)

อาจารุ๊ย์์ปรุ๊ะจำาสาขาวิชื่าอาชื่ว่ 
อนามยั์และความปลอดภยั์ 
ผ้้่ช่ื่วย์ศัาสติรุ๊าจารุ๊ย์์
พัริุ๊ชัื่ฎา มุสกิุะพังศ์ั 
วท.ม. (สุขศัาสติร์ุ๊อุติสาหกุรุ๊รุ๊ม 
และความปลอดภยั์)
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kulpassorn@sut.ac.th
0 4422 3923

Ketkanok@sut.ac.th
0 4422 3913

Arnon.k@sut.ac.th
0 4422 3820

todporn@sut.ac.th

kanchana@sut.ac.th
0 4422 3995

เจ้าหน้าท่�บริุ๊หารุ๊งานทั�วไป
สาขาวชิื่าอนามยั์สิ�งแวดล้อม 
นางกุุลภสัสรุ๊ณ์ี บุณีย์ษัเฐย่์รุ๊

ผ้้่ช่ื่วย์สอนและวจิยั์
สาขาวชิื่าอนามยั์สิ�งแวดล้อม 
นางสาวเกุศักุนกุ แซ่ึ่อึง

ผ้้่ช่ื่วย์สอนและวจิยั์
สาขาวิชื่าอาชื่ว่อนามัย์และ
ความปลอดภัย์ 
นาย์อานนท์ เคล้าเครุ๊อ่

เจ้าหน้าท่�บรุ๊หิารุ๊งานทั�วไป
สาขาวิชื่าอาชื่ว่อนามัย์และ
ความปลอดภัย์ 
นางสาวทศัพัรุ๊ ปิติกิุะวงศ์ั

หวัหน้าสำานกัุงานคณีบด่
สำานกัุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติร์ุ๊
นางกุาญจนา พัรุ๊หมสอน

แนะนำเจ้าหน้าทิี�
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รัะบบการัให้คำปรึักษาของอาจารัย์ิทั�ี�ปรึักษา
สู่ำนักวิิชีาสู่าธารัณสุู่ขศาสู่ต้ร์ัสู่ำหรับันกัศึกษาทุักชีั�นป

เบอรั์โทัรัศัพัทั์ฉุุกเฉุิน
คลินิกุวัย์รุุ๊่น รุ๊พั. มทส.      0-4437-6504
ส่วนกุิจกุารุ๊ นศั.      0-4422-3134
งานทุน        0-4422-3129
งานวินัย์        0-4422-3123, 3124
สำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์       0-4422-3961, 3820
สาขาวิชื่าอนามัย์สิ�งแวดล้อม        0-4422-3923, 3913
สาขาวิชื่าอาชื่่วอนามัย์ฯ      0-4422-3819, 3916
รุ๊ปภ. มทส.       0-4422-1234

แจ้งเหติุฉุุกุเฉุิน @sut.sos

นักุศัึกุษา

อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษา/ 
อาจารุ๊ย์์และเจ้าหน้าท่�

ด้าน 
การเรียน

เร่�อง 
ส่วนตั้ัว

ด้าน 
การเงิน 

แลัะหอพััก

ด้าน
สูุ่ขภาพั

กาย

ใจ

กรณี
ฉุุกเฉุิน

• สถืานพััฒนา คณีาจารุ๊ย์์แจ้งรุ๊าย์ชื่่�อนักุศัึกุษาท่�ผ่ลกุารุ๊เรุ๊่ย์นต่ิำา
• ศั้นย์์บรุ๊ิกุารุ๊กุารุ๊ศัึกุษาแจ้งรุ๊าย์ชื่่�อนักุศัึกุษาท่�ย์ังไม่ชื่ำารุ๊ะค่าเทอม
• คณีาจารุ๊ย์์ทรุ๊าบปัญหาด้วย์ตินเองจากุกุารุ๊ติิดติามผ่ลกุารุ๊เรุ๊่ย์น
• ขอนัดพับด้วย์ตินเอง

• สรุ้๊างช่ื่องทางกุารุ๊ให้คำาปรุ๊กึุษา
   (FB, Line, Office Hours, Mobile etc.)
• นัดพับนกัุศักึุษาและอาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊กึุษาบันทกึุ  
   รุ๊าย์ละเอ่ย์ด หลังกุารุ๊พับนักุศักึุษาทุกุครุ๊ั�ง
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โรุ๊งพัย์าบาล 
มหาวิทย์าลัย์ 

/หรุ๊่อ อ่�นๆ

พับจิติแพัทย์ 
คลินิกุวัย์รุุ๊่น 
รุ๊พั. มทส.

อ. ท่�ปรุ๊ึกุษา 
ดำาเนินกุารุ๊

• GPA < 2.0
• นดัพับติดิติาม 
   ทุกุภาคกุารุ๊ศึักุษา 
   (กุรุ๊ณีน่กัุศักึุษา  
   เรุ๊ย่์นติามแผ่น)

• แนะนำาแนวทาง
  กุารุ๊เรุ๊ย่์น
• ปรุ๊ะสานงานกัุบ
  อาจารุ๊ย์์ผ้่�สอน
• ติดิติามผ่ลกุารุ๊  
  เรุ๊ย่์นในภาคถัืดไป

• แนะนำาแนวทาง
  กุารุ๊ใช้ื่ชื่วิ่ติและ
  วธ่ิ์กุารุ๊แกุ้ปัญหา

ติิดติามนักุศัึกุษา
ติามติารุ๊างกุารุ๊ 

พับอาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษา

ติิดติามโดย์ 
อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษา

รุ๊าย์งาน 
ผ่้้ท่�เกุ่�ย์วข้อง

 หัวหน้าสาขา

 คณีบด่

ผ่้้ปกุครุ๊อง

ส่วนกุิจฯ

นำาเข้าคณีะกุรุ๊รุ๊มกุารุ๊
ปรุ๊ะจำาหลักุส้ติรุ๊

 นำาเข้าคณีะกุรุ๊รุ๊มกุารุ๊
ปรุ๊ะจำาสำานักุ สวสธ์.

รุ๊วบรุ๊วมรุ๊าย์งานโดย์
อาจารุ๊ย์์ท่�ปรุ๊ึกุษา
ทุกุภาคกุารุ๊ศัึกุษา

เพั่�อนำาเสนอคณีบด่
สำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์ 

ปกต้ิ

รัอ 
ต้ิดีต้าม่ผู้ล

• แนะนำาแนว
  ทางกุารุ๊ใช้ื่เงิน
• ปรุ๊ะสานงานกัุบ
  งานทุน มทส.

• แนะนำาแนวทาง
• ปรุ๊ะสานงานกัุบ
  โรุ๊งพัย์าบาล
• ปรุ๊ะสานงานกัุบ
  อาจารุ๊ย์์ผ้่�สอน
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ข้อมูลืตั้ิดตั้่อสำนักวิชา

iphsutservice@sut.ac.th

044-223-820

สำานักุวิชื่าสาธ์ารุ๊ณีสุขศัาสติรุ๊์
มหาวิทย์าลัย์เทคโนโลย์่สุรุ๊นารุ๊่ 
เลขท่� 111 ถื.มหาวิทย์าลัย์ ติ.สุรุ๊นารุ๊่ อ.เม่อง
จ.นครุ๊รุ๊าชื่ส่มา 30000

Institute of Public Health
สู่ำนักวิิชีาสู่าธารัณสูุ่ขศาสู่ต้รั์

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