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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1

สารบัญ
หน้า
สรุปกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ………………….…..
1
กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2561) ......................................................................................................
2
ภาคผนวก ………………………..………………………………………………………………………………..…………..
3
แบบรายงานการปรั บปรุง หลัก สูต รเล็กน้อ ย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2561) ………….…………………..............…………………
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1

สรุปกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
ผ่านกรรมการ
ที่
หลักสูตร (สาขา)
ประจำคณะ
ในคราวประชุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
2/2564
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (26 เมษายน 2564)
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)

ผ่านกรรมการสภา
วิชาการ
ในคราวประชุม
6/2564
(4 มิถุนายน 2564)

หมาย
เหตุ

2
ประเด็นที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงเล็กน้อย
กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ที่

หลักสูตร (สาขา)

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.
รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
อ.พนิดา เทพชาลี
ดร.พฤมล น้อยนรินทร์
อ.อุษาวดี ไพราม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
ที่เสนอมาจากคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
ความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ อ.พนิดา เทพชาลี
ความปลอดภัย)
ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) ดร.พฤมล น้อยนรินทร์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ อ.อุษาวดี ไพราม
ความปลอดภัย)
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

หมายเหตุ

ส.ด.
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย)
ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย)

เน ื ่ องจาก ด ร . ป า ร ิ ช า ติ
วงษ์วริศรา เป็นผู้มีผลงานทาง
วิช าการอันเป็นประโยชน์ต่อ
หลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

3

ภาคผนวก

4

แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

5
สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ : อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่................./..................
เมื่อวันที่..............................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจาก นายพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ ทิพย์ มีภาระงานทั้งด้านบริหารในตำแหน่ง คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และด้านบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก ในการนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จึงเห็นควรเสนอปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเสนอปรับให้ นางสาวปาริชาติ วงษ์วริศรา ซึ่งเป็น
อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยได้ทำวิทยานิพนธ์ทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทน นายพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ เพื่อให้เกิดการบริหาร
หลักสูตรได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพต่อไป
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

6

5.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เลขประจำตัว
ประชาชน
3300100060295

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

3361100396430

อาจารย์

พนิดา เทพชาลี

3301700548150

อาจารย์

อุษาวดี ไพราม

1160100177635

อาจารย์

พฤมล น้อยนรินทร์

3409940652483

ชื่อ – สกุล
วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี

รองศาสตราจารย์ พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2551
2539
2552
2548
2557
2549
2560
2551
2544
2538
2535

7

5.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับแก้ไข
เลขประจำตัว
ประชาชน
3300100060295

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

3361100396430

อาจารย์

3301700548150

อาจารย์

1160100177635

อาจารย์

3100503781111

อาจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
พนิดา เทพชาลี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อุษาวดี ไพราม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
พฤมล น้อยนรินทร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปาริชาติ วงษ์วริศรา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2551
2539
2552
2548
2557
2549
2560
2551
2563
2553
2548

0

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
1. ชื่อ – สกุล
: นางสาววรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัย
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.
2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

2539

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
งานวิจัย
วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี, ธวัชชัย เอกสันติ และกนกพร ฉิมพลี. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการปลูกข้าวปลอดภัยในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า ประจำปี 2561 ครั ้ ง ที ่ 5. วั น ที ่ 31 มี น าคม 2561.
นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา, หน้า 428-437.
ธวัชชัย เอกสันติ, พัชรินทร์ ยุพา, วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี, ธนิดา ผาติเสนะ และสุภาพ หวังข้อกลาง. (2559).
สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ชีวิตด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้ และด้านสังคมของเด็กและเยาวชนใน
ภาคตันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน .
นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา, หน้า 384-392.
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2. ชื่อ – สกุล
: นางพนิดา เทพชาลี
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.
2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2548

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
งานวิจัย
พนิดา เทพชาลี, ขวัญธิดา ทานกระโทก, ปาริชาติ แผนกลาง และสุนิตา สนพลกรัง.(2563). ปัจจัยคุกคามสุขภาพ
จากการทำงานและภาวะสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาดบริษัทเอกชนที่ปฏิบัติง านใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การพัฒนางานวิ จั ย
นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล . 16 มีนาคม 2564.
นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, หน้า 105-113.
พนิดา เทพชาลี, กาญจนา อาบสุวรรณ และนิวัฒนา เข็มสุวรรณ์.(2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและ
ความท้าทายของอุดมศึกษา”. วันที่ 30 มีนาคม 2562. นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา, หน้า 873882.
พนิดา เทพชาลี, กัลยาณี ชมภูนิมิตร, เจนจิรา เพชรหิน, ยุพาวดี แก้วด่านกลาง และรัตนา ขอเอื้อนกลาง. (2561).
พฤติกรรมความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรชาวนาบ้านดอนรี ตำบลดอน ชมพู อำเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5.
31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา, หน้า 428-437.
พนิดา เทพชาลี และนพเก้า บัวงาม . (2561). การบริหารจัดการกระบวนการสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา สาขาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10. 7-8 สิงหาคม 2561. นครราชสีมา. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาม, หน้า1313-1322.
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3. ชื่อ – สกุล
: นางสาวอุษาวดี ไพราม
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบัน
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความปลอดภัย
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาชีวอนามัยและความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
ปลอดภัย
นารี

ปี พ.ศ.
2557
2549

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
งานวิจัย
อุษาวดี ไพราม. (2562). การศึกษาการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมีผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของ
พนักงาน ณ บริษัทผลิตน้ำมันจากพืชแห่งหนึ่ง . การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูง
วัย ไทยแลนด์ 4.0. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562. เชียงราย.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, หน้า 494-501.
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4. ชื่อ – สกุล
: นางสาวพฤมล น้อยนรินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุลชีววิทยา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
งานวิจัย
ปาริชาติ วงษ์วริศรา, พฤมล น้อยนรินทร์, กาญจนา หวังทอนกลาง, ธญญาพร ทองแจ่ม, เกียรติศักดิ์ เถียนสูง
เนิน, ณรงค์เดช เพ็ญศรี และณัฏฐาพร มุ่งชมกลาง. (2560). ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านหนองสรวงพัฒนา ตำบลหนองสรวง อำเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
44. อุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20 ต.ค. 2560, หน้า 463-472.
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5. ชื่อ – สกุล
: นางสาวปาริชาติ วงษ์วริศรา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1 สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีววิทยา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553
2548

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
งานวิจัย
ปาริชาติ วงษ์วริศรา, ขวัญดารา แก้วชารี, ทวินันท์ ดีขุนทด, ฤทัยพร คำอาสา, วิไลวรรณ เพียรไธสง. (2560).
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรทำนาข้าว บ้านโป่งสุริยา ตำบลโป่ง แดง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย”ครั้งที่ 3.
พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 23-24 มีนาคม 2560, หน้า 863-869.
ปาริชาติ วงษ์วริศรา, พฤมล น้อยนรินทร์, กาญจนา หวังทอนกลาง, ธญญาพร ทองแจ่ม, เกียรติศักดิ์ เถียนสูง
เนิน, ณรงค์เดช เพ็ญศรี และณัฏฐาพร มุ่งชมกลาง. (2560). ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านหนองสรวงพัฒนา ตำบลหนองสรวง อำเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
44. อุบลราชธานี.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20 ต.ค. 2560, หน้า 463-472.

